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OPSOMMING: DIE INDIKA TIEWE EN DIE IMPERA TIEWE ASPEKTE VAN DIE 

HEILIGING 

Die indikatiewe (inisiele) aspek van die heiliging word genadiglik deur God aan die gelowiges 

geskenk tydens hul regverdiging en wedergeboorte sodat die imperatiewe (voortgaande) aspek 

daaruit kan voortspruit. God ken in eersgenoemde aspek aan die gelowiges die nuwe status van 

heiliges as gawe toe, en rig hulle op Homself deur hulle met Christus te verenig in mede-sterwe 

vir die sonde, en in mede-opstanding in sy nuwe lewe. In kontinui'teit hiermee leef die gelowiges 

die implikasies van hul ontvangde status uit deur in die Militia Christiana die sonde(s) 

toenemend af te le, en hulle toenemend met Christus te beklee, en in sy krag deur die Gees vir 

God te lewe. S6 groei hulle in laasgenoemde aspek. Die Gereformeerde leer, waarvolgens geglo 

word dat 'n tweede genadewerk of 'n latere Geesdoop onnodig is vir effektiewe groei, laat die 

beste reg geskied aan die kontinui'teit tussen die twee aspekte. 



SUMMARY: THE INDICATIVE AND THE IMPERATIVE ASPECTS OF 

SANCTIFICATION 

The indicative (initial) aspect of sanctification is graciously given to the believers by God when 

they are justified and regenerated, so that the imperative (ongoing) aspect can flow therefrom. 

In the first-mentioned aspect God confers upon the believers the new status of saints, and focuses 

them on Himself by uniting them with Christ in co-crucifixion for sin, and in co-resurrection 

with Him in his new life. In continuation thereof, the believers live out the implications of their 

received status in the Militia Christiana by putting away sin, and by putting on Christ in an 

ever-increasing measure, and in living for God in Christ's power by the Spirit, thus growing in 

the latter aspect. The Reformed teaching, according to which it is believed that a second work 

of grace or a subsequent baptism with the Spirit is unnecessary for effectual growth, is most in 

accordance with the continuation between the two aspects. 



Titel van verhandeline: 

DIE INDIKATIEWE EN DIE IMPERATIEWE ASPEKTE VAN DIE HEILIGING 

Sleutelterme: 

Indicative aspect of sanctification; Imperative aspect of sanctification; Status of saints; New 

focus; Continuity; Effectual growth; Hampered growth; Reformed Viewpoint; Pentecostal 

Viewpoint; Perfectionism. 



PROBLEEMSTELLING 

Doel van die ondersoek 

Ek wil die indikatiewe en die imperatiewe aspekte van die heiliging sowel as die verband tussen 

hierdie twee ondersoek. Die Ou Testament sal wel in die ondersoek gebruik word, maar die 

klem sal val op die getuienis van die Nuwe Testament oor die wese van die heiliging. 

Redes vir die ondersoek 

Daar is spesifieke redes waarom ek hierdie ondersoek wil doen. 

Ek wil aantoon dat die indikatiewe aspek God se werk en daad is wat Hy as genadegawe aan 
,~ ,_ -·e- r 

die gelowiges skenk. Soos Konig aandui, ontvang hulle wat waarlik in Christus glo, hul status 

as heiliges van God wanneer Hy hulle vir Hom afsonder (Konig 1983:174). Pink dui aan dat die 

gelowiges by hul wedergeboorte 'n nuwe lewe van God ontvang, waaruit 'n nuwe, God-gegewe 

gerigtheid op Hom voortspruit (Pink 1975:88-89); dit vorm deel van die indikatiewe heiliging. 

Hoewel Baxter die term "positional sanctification" gebruik (Baxter 1975:205) en Murray dit 

"definitive sanctification" noem (Murray 1977:277), gaan dit steeds oor hierdie aspek van die 

heiliging wat deur die gelowiges as geskenk van God ontvang word by die aanvang van hul 

Christenlewe. 

Verder sal in hierdie ondersoek aangetoon word dat ook die imperatiewe aspek van die heiliging 

in die gelowiges se lewens primer deur God self gei'nisieer en voortgesit word deur die kragtige 

werking van die Heilige Gees in hul lewens, en nie primer deur die gelowiges self nie. 

Hierby aansluitend sal egter aangetoon word dat die gelowiges individueel, maar ook 

gesamentlik as gemeentes, 'n groot verantwoordelikheid het, en dus aktief betrokke moet wees 

1 



in die praktiese "uitwerk" van die imperatiewe aspek van hul heiliging, dit is, die voortgang van 

hul heiligmaking. Ryrie wys daarop dat hierdie waarheid aandag moet geniet sodat die Bybelse 

leer oor die heiligmaking nie skeefgetrek sal word nie: 

We must recognize that although sanctification is the work of God it is also the work 
of the believer. There is a kind of quietism abroad which rules out any activity on 
man's part as being 'of the flesh' ... But in the matter of progressive sanctification 
there is a part that the believer plays which he very definitely must not let go of. 

Op hierdie trant gaan hy voort, en hy verduidelik aan die hand van imperatiewe soos die in 2 

Kor. 7: 1, 1 Kor. 10: 14 en 2 Tim. 2: 22 dat die gelowiges hierdie verantwoordelikheid nie kan 

ontduik nie (Ryrie 1969:64). 

Daar sal ook in hierdie ondersoek sterk klem gele word op die feit dat die verband tussen die 

indikatiewe en die imperatiewe aspekte 'n oorsaaklikheidsverband is: die imperatiewe aspek 

vloei voort uit die indikatiewe aspek. In sy kommentaar oor Rom. 6: 14 se Ferguson: 

'Sin shall not be your master' (Rom. 6:14). This indicative-mood statement forms 
the basis for the radical imperatives which Paul issues to those who have thus died 
to sin and are now alive to God (Alexander 1988:57). 

Feit is dat hierdie maar net een voorbeeld is van die patroon in die Nuwe Testament: die 

stellings oor die gegewene van die indikatiewe heiliging noodsaak elke keer die voortgaande 

uitleef van die imperatiewe wat verband hou met die voortgesette heiligmaking deur die 

gelowiges self. 

Die groot klem van die ondersoek sal egter val op die wyse waarop genoemde insigte die 

gelowiges in staat stel om die verband tussen die indikatiewe en die imperatiewe aspekte van die 

heiliging op 'n meer gebalanseerde wyse te verstaan, met die oog op 'n groter en dieper 

waardering vir die grootsheid van Gods genadewerking in die heiliging van sy heiliges. Voorts 

sal blyk dat die gelowiges sodoende meer ware vrug kan dra vir die Here in sy koninkryksdiens. 

Uiteraard sal die eventuele hoofdoel dan beter verwesenlik kan word, naamlik die voile behaging 

en verheerliking van God deur die nuwe kwaliteit van die verwerkliking van die heiligmaking 

in die lewens van die gelowiges onder leiding van die Heilige Gees - 'n saak waarna ook gekyk 



sal word. 

Daar sal gekyk word na die feit dat die gelowiges op grand van genoemde insigte beter sal 

verstaan dat hulle die imperatief van die heiliging in vertroue op God en sy beloftes moet 

verwerklik. Die alleen-aandeel van God in die indikatiewe heiliging, asook die primere aandeel 

van God deur sy Gees in die verwerkliking van die imperatiewe aspek, sal duideliker deur die 

gelowiges voor oe gehou kan word. Derhalwe sal hulle die leiding van die Gees beter kan 

navolg terwyl Hy besig is om Christus se gestalte in hulle te vorm (vgl. 2 Kor. 3: 18), eerder 

as om dit self in eie krag te probeer verwesenlik. Die onderwaardering en onderbeklemtoning 

van Gods werking deur sy Gees in die gelowiges se lewens, en die gepaardgaande verkeerde 

beklemtoning van die eie pogings om self die imperatief van die heiliging te probeer 

verwesenlik, sal dus tot 'n groat mate uitgeskakel kan word. 

Soos gesien sal word, is 'n verdere voordeel dat die gelowiges op grand van genoemde diepere 

insigte op 'n meer doelgerigte wyse daarna sal kan streef om die verwerkliking van die 

imperatiewe aspek op 'n minder wettiese wyse te benader. Die hoofrede hiervoor sal wees die 

diepere besef dat die heiliging - en dit geld, soos alreeds aangedui, vir albei aspekte - primer 

God se werk in en deur die gelowiges is deur die werking van sy Gees; derhalwe kan die 

gelowiges in 'n meer radikale gehoorsaamheid aan Gods Woord H6m vertrou om die 

heiligmaking uit sy genade in Christus in hulle te werk (vgl. Fil. 2: 13), eerder as om dit op 'n 

selfstandige manier te probeer verwesenlik deur menslike reels en regulasies. 

Die eventuele hoofdoel van hierdie studie word, in die lig van die voorgaande, bereik deurdat 

die wonderlike genade van God, soos in die Nuwe Verbond in Christus aan Gods kinders 

geskenk, baie beter beleef en verkondig sal kan word. Ook sal die lewende, verheerlikte 

Christus sodanig gestalte kan aanneem in die individuele gelowiges se lewens en in die lokale 

gemeentes as die liggaam van Christus dat Gods koninkryk meer effektief in die heiliges se 

lewens sal kom, en derhalwe ook deur hul arbeid in Christus in die wereld. Met die ryker 



behaging en verheerliking van God wat dus sal kan voortvloei uit die beter verstaan en 

verwerkliking van die heiliging deur die gelowiges, sal die hoofoogmerk met hierdie studie 

verwesenlik word. 



1. HOOFSTUK EEN: DIE INDIKATIEWE ASPEK VAN DIE HEILIGING 

1.1 Die wese van die indikatief van die heiliging 

1.1.1 Status as gawe 

~::-

Dis verkieslik dat die i!,Jdikatiewe aspek heilig~~,i)genoem word, en die i~-~~a~}~~~-aspek 

:~~ Hierdie onderskeid beteken dan dat die indikatief uitsluitlik God se werk vfr en 

fn die mens is, terwyl die imperatief wel primer God se werk is, maar dat die gelowiges self ook 

'n verantwoordelikheid en betrokkenheid in die voortgaande verwerkliking daarvan het. Die 

heiliging het naamlik prinsipieel betrekking op die gelowiges se status as gawe voor God, terwyl 

die heiligmaking veral verband hou met die inhoud van die gelowiges se Iewens. Voordat die 

aard en inhoud van hierdie status beskryf word, kyk ons eers na die feite wat meer Jig daarop 

werp. 

Die betekenis van heilig as "afsonder vir God en sy diens" is volgens Lloyd-Jones die betekenis 

wat die meeste in sowel die Ou as die Nuwe Testament beklemtoon word (Lloyd-Jones 1989:8). 

Ook die Gereformeerde teoloog, Dabney, dui op hierdie betekenis: hy wys daarop dat die woord 

\ZJJ p ~, gebruik in die piel en hiphil, redelik dikwels gebruik word om aan te dui dat priesters, 

gereedskap, die sabbatdag, ensovoorts, toegewy is aan God in die sin van afgesonder vir sy 

gebruik. So toon hy ook aan dat in die Griekse Nuwe Testament die woord a-yi&rw ook (onder 

andere) gebruik word in die sin van "afsonder" (1985:661). In hierdie betekenis van "afgesonder 

word van alles vir die Here en sy diens alleen" word selfs berge (soos Sinai, wat afgesonder was 

vir die spesiale doel dat God die openbaring van sy wet vandaar af sou gee), geboue (tempel, 

huis), voorwerpe, instrumente en gereedskap (vuurpan, wierookpan, verbondsark) genoem. Alles 

wat in die Ou Testamentiese woestyntabernakel gebruik is, is in hierdie sin as heilig beskou 

(Lloyd-Jones 1989:8-9). Selfs die salfolie, die stad, Jerusalem, die tiende, ensovoorts, was in 

hierdie sin afgesonder net vir die Here (Sproul 1985:52-53). Dit blyk dus dat enigiets en 



enigiemand wat afgesonder is van alles wat besoedel, en vfr God en sy gebruik alleen, heilig is 

in hierdie sin van die woord. 

Sproul wys daarop dat die feit dat dinge, persone, ensovoorts in hierdie sin heilig is, nie gelee 

is in 'n kwaliteit inherent aan hierdie dinge en persone nie; nee, hierdie dinge en persone se 

heiligwees is ontleen aan die feit dat God wat hierdie dinge en persone afsonder vir Homself, 

in sy aard en wese heilig fs. Aldus Sproul: 

God alone is holy in Himself. Only God can put the touch on something that 
changes it from the commonplace to something special. different. apart ... Notice 
how the Old Testament regards things that have been made holy. Whatever is holy 
carries a peculiar character. It has been separated from a common use. It may not 
be touched; it may not be eaten; it may not be used for common matters. It is special 
(1986:53) (beklemtoning myne). 

Die vraag is of daar 'n ooreenkoms bestaan tussen die sin waarin dinge en persone in die Ou 

Testament as heilig beskou is, soos nou beskryf is, en die sin waarin gelowiges in die Nuwe 

Testament heilig is. Derhalwe sal kortliks hierna gekyk word. 

In 1 Kor. 1:2 noem Paulus die h_~E'.Qleente van Korinte, sowel as "almal wat die Naam van 
._,.MC.~~•>-.-···-•~.·-•,., - ~ ··--c·~··--··-._,~~-----..,.~~··"""'~-~·--~--"'' ,., .,,,,..,.,,"""''~~, ...... .,,.,,......,_.._,_~'-""""""' 

onse Here Jesus Christus in elke plek aanroep", "die geheiligdes in Christus Jesus". Die 

Lutheraanse teoloog, Ellicott, se tereg in sy kommentaar oor hierdie vers dat dit nie vir Paulus 
• '.' ""~'-•"-~"""°""""'"'""'~ ....... ., .. .- """'"""'...,...... ___ ""'-____ ---·~--

hier oor 'n spesiale groep Christene gaan wat in hul kwaliteit van lewe uitstyg bo die ander 
._ ... ~-·.._,.,. ........... ,,,,.,. ...... ,. -~-·- ,.-... ,.,. ··~--~- ... _,,..,_,,._..,. ... ,"--"""-'""·--""'--"'''"",.....,.."·•"'"""'-~,,,...""'-"'~·- ., - .. ····- '~"""·--·-~'<'·"'·-·~-;--... <"-~""'-"""'''°'" "-.,,,,,,,,,,,..,.__ ,.,,., .... .,..,..., __ ............... ~~ 

Christene nie; nee~ -~~!.!~.~~~~!:nal .l!~!E~~~:-. omdat hulle in Christus deur God vir Homself 

af gesonder is. Aldus Ellicott: 

The term 'saints' is never used by St. Paul with its restricted modern meaning, but 
is applied to the whole baptised Church (1981 :288). 

Indien na verse soos 2 Kor. 1:1 en Kol. 3:12 gekyk word, besef 'n mens dat Ellicott reg is: dis 

deurgaans Paulus se benadering dat al God se kinders sy heiliges is, dit wil se, deur Hom 

afgesonder in Christus. Die rede waarom dit nie in hierdie verse oor 'n eksklusiewe groep 

Christene gaan nie, maar oor almal sonder uitsondering, is gelee in die feit dat hulle heilig is 

nie in die sin van sondeloos of ver gevorderd in hul geestelike groei nie, maar wel in die sin dat 



God hulle vir Homself afgesonder het, en hulle derhalwe 'n besonderse groep mense is omdat 

hulle aan God behoort. Kling se in sy kommentaar op 1 Kor. 1: 2 (wat net soveel geld vir die 

betekenis van "heiliges" in 2 Kor. 1:1 en Kol. 3:12): 

To them that are sanctified in Christ Jesus. - By this the Church of God is 
distinctly characterised in its members as Christian. It is composed of persons who 
are sanctified, i.e., separated from the mass of sinful humanity, the world, and 
devoted to the exclusive service of the true God [and whose guilt has been expiated 
by an atonement ... ] (Lange 1978:20). 

As hierbenewens in aanmerking geneem word dat die gelowiges se heiliging deur God met hul 

roeping as heiliges saamval, asook met hul wedergebQQ!!~ .. ~!1:.!~Yerdig!~, besef 'n mens dat ---- ----·---·~ 

dit ook hier nie oor die "proses" van heiligmaking gaan nie, maar oor 'n "once-for-all definitive 
-------~- --.,.~~'"''~"'k""~"~·••«-;l''"-~~~'4<'-'•·:<:.u* 

act" (Murray 1977:277), en dft jufs omdat hulle God se_ heilig~,§j~Jli.e omdat hulle heilig lewe ___.. ,, ··- .. ,.~_ .. ,, ....... ~.- ,. '" .... '· '"' . ~ -· ... -

n~r omdat hull~l,i~!lr dJ.~ .. _yader fJ! ChE_~~ir Hom~fgesonder is: dft maak hulle '!1 

besonderse kategorie van mense! Dieselfde saak sou uitgemaak kon word indien Heb. 10: 10 
-o ••• ~-~~-·"""''•·-"',--"'W~.&.-"~~~~~ 

geeksegetiseer sou word. My gevolgtrekking is dus: op grond van hierdie Nuwe Testamentiese 

getuienis blyk dit dat dit wat oor die heiligheid van Ou Testam11nti~st( dipge, Q_lekke en persone 

gese is, ook vir die gelowiges in die Nuwe Testament geld: ook h.J.ille is in die eerste plek heilig 

of.~~!~~Jl:!e_y_~~~~ )i.~jenskap inherent aanhulselLnie, maar omdat God wat volk9me heilig 

is hulle geheilig het deurdat .f:!Lh!!!~jQ.)1 ]J~soqqers,(:!,,~atezQI!y_g~~l.~~L!let toe Hy hulle by h_!!,l _____ .. ........ - ................. --.~-

r~_.net yir Ifqm~~1f. _ _afg~~9!1~~LJ2~:.. GQ9.~~!f •. verklaar h~lle ~,!IS heilig ~op.de[ hu1._~!~ 

toedoen of prestasie. Konig wys daarop dat die gelowiges se afgesonderdheid vir God insluit dat 

hulle God se eiendom is wat bestem is~~ it;~~~ (1983:174). Ook hierdie aspek 

stem ooreen met die heiligheid van Ou Testamentiese dinge en mense: die dinge en mense wat 

as heilig beskou was, was ook bestem net vir God se diens en gebruik. 

Hoewel duidelike ooreenkoms bestaan, moet egter besef word dat die sin waarin die Nuwe 

Testamentiese gelowiges heilig is, uitstyg bo die heiligheid van dinge en mense in die Ou 

Testament - ook wat die status-aspek betref. Die Nuwe Testamentiese gelowiges se heiligwees 

is baie duidelik gedefinieerd: hulle is nie net God se afgesonderdes vir sy doel en gebruik in 'n 

algemene sin nie - hulle afgesonder-wees vir God word beskryf as 'n afgesonder-wees fn 
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Christus, God se Seun, as die opgestane, verheerlikte Here. Die rykdom en verhewenheid van 
~ ~ 

hul nti,w~.~t~~s .!>lxtY~~r_der.111.UH~ feit dat hulle IE~_!!et God se eiendom_worQ.ni~Ju1lle .. <;;mt':'~flg 

ook van Go~ .. dJ~.J?~t;:.sov.Q.~r.~~~-~tatus., yan kindskap. (Laasgenoemde aspek word in die Ou 

Testament minder duidelik beklemtoon; daar was God se heiliges normaalweg beskryf as sy 

volk). In Ef. 1 :5 verklaar Paulus dat dit deel van God se voorneme v66r tyd was om fn tyd 

diegene wat in Christus sou glo, aan te neem as sy kinders. In sy kommentaar wys Robinson 

op die rede waarom die status van kindskap van God eers in die Nuwe Testament sy rykste 

betekenis kon verkry: 

In a more special sense God is a Father to Israel, and Israel is the Son of God [Ou 
Testament. A. J. v. W.]. But sonship in die completest sense could not be proclaimed 
before the manifestation of the Divine Son in the flesh. He is at once the ideal Man 
and the Image of God. In Him the sonship of Man to God finds its realisation. Those 
who have been 'selected in Him' are possessed of this sonship. Hence 'the adoption 
of sons' is the distinctive privilege of the New Covenant in Christ (s.j.:27-28). 

Dit blyk dus dat God juis diegene wat Hy deur die verkiesing in Christus vir Homself 

afgesonder het, sy bevoorregte kinders maak wanneer Hy hulle by hul redding met Christus 

verenig; derhalwe se Paulus: 11 ... voorbeskik ... om ons as sy kinders vir Homself aan te neem 

deur Jesus Christus 11 (Ef. 1:5). Soos Robinson aandui, was Jesus Christus wat mens geword het, 

God se ideale en volmaakte mens, sodat in Hom die term 11 kindskap 11 , soos toegepas op die 

heiliges in hul verhouding met God, sy voile betekenis verkry het. Omdat hulle wat deur geloof 

met Christus verenig word, dieselfde status as Hy van God verkry deurdat hulle sy 11 mede

erfgename11 word (Rom. 8:17), word ook aan hulle die ryke status van kindskap deur die Vader 

toegeken in die indikatiewe heiliging. Robinson dui ook aan dat hierdie toekenning 'n besondere 

eer is, omdat dit die status van 'n nabye, intieme verhouding met die Vader as sy kinders insluit: 

The Selected people are brought more immediately than others into relation with 
Christ. and through Christ with the Father (s.j. :28) (beklemtoning myne). 

Myns insiens dui die feit dat Paulus in Ef. 1 :5 se dat God die gelowiges as sy kinders 11 vir 

Homself11 aanneem op die nabyheid aan God as Vader, en die reg tot intimiteit met Hom, wat 

deel vorm van hierdie statustoekenning waarna Robinson verwys. 

Lloyd-Jones beskryf die ryke betekenis van hierdie 11 aanneming 11 tot kinders van God in sy 



verklaring van die betekenis van Ef. 1:5. Aldus Lloyd-Jones: 

'Having predestinated us unto the adoption of children' ... The Apostle Paul is the 
only writer in die New Testament who uses it ... it was a term used by the Romans 
... Under Roman law adoption secured for the adopted child a right to the name and 
to the property of the person by whom he had been adopted. The moment a child was 
adopted by a person, that child had the legal right, an absolute legal right, to make 
such claims. On the other hand Roman law granted to the person who adopted the 
child all the rights and privileges of a father. It worked both ways ... The Apostle 
obviously uses the term in order to convey the particular idea of the place or status 
of a son. It is a purely forensic or legal term ... It is a term that emphasizes 
relationship and standing, it also emphasizes rank and distinction. We are familiar 
with certain ranks of society, certain distinctions in society which confer privileges 
because of the position, or the rank or the status that one holds. This New 
Testament term embodies its meaning. It is a legal term which defines standing or 
status. rank. privilege. and position. Its emphasis is not upon the nature of the child 
so much as upon the rank of the child. Of course the nature is very important; but 
the term adoption does not emphasize that (1978:109-110) (beklemtoning myne). 

Lloyd-Jones se verklaring van die betekenis van die "aanneming" laat tereg die klem val op die 

status-aspek: dis 'n bevoorregte, verhewe status wat toegeken word nie op grand van die 

verdienste of prestasie van mense nie, maar op grand van Gods genade in Christus. Lloyd-Jones 

gaan voort om eksplisiet uit te spel dat hierdie "aanneming" tot kinders van God 'n toekenning 

is wat aan die gelowiges gemaak word: 

Adoption can be defined as the proclaiming of the new creature as a son. By 
adoption, then, we become sons of God and are introduced into and given the 
privileges that belong to membership of Gods family (1978: 110) (beklemtoning 
myne). 

Dat Lloyd-Jones besef dis God self wat hierdie status toeken aan die gelowiges, blyk as hy se: 

"Our adoption is the highest expression even of Gods love" (Lloyd-Jones 1978: 112). Oat hierdie 

status wat toegeken word se verhewenheid inderdaad die hoogtepunt is van dft wat in die 

indikatiewe heiliging deur die gelowiges by hul wedergeboorte ontvang word, blyk by implikasie 

uit die apostel Johannes se uitroep: "Kyk wat 'n groat liefde die Vader aan ons bewys het, dat 

ons kinders van God genoem kan word! " ( 1 Joh. 3: 1). Die verhewenheid van hierdie toegekende 

status blyk nog duideliker as in aanmerking geneem word dat hul kindskap beteken dat die 

Vader van die huisgesin (Ef. 2: 19) sy kinders alles laat erf wat syne is; daarom verklaar Paulus 

dat hulle "geseen (is) ... met alle geestelike seeninge in die hemele in Christus Jesus" (Ef. 1 :3). 

Dft beteken dat, omdat Christus as die "testamentmaker" van die nuwe verbond gesterf het, die 
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ryke erfenis van die nuwe verbond beskikbaar geword het, sodat God dit kan toeken aan diegene 

wat sy heiliges of afgesonderde kinders sou word wanneer hulle in Christus glo (vgl. Heb. 9: 14-

17). Soos gesien is, was die Ou Testamentiese heiliges wel vir God afgesonder, maar hierdie 

ryke betekenis van hul status was nog nie moontlik nie, omdat Christus dit nog nie verkry het 

deur sy verlossingsarbeid nie. Dit blyk dus dat die status-aspek van die indikatiewe heiliging 

soos dit sonder verdienste aan die heiliges van die Nuwe Testament toegeken word, 'n veel 

ryker, meer gedefinieerde inhoud het as die van Gods heilige volk in die Ou Testament. 

1.1.2 Nuwe lewe. nuwe gerigtheid 

~ Daar moet nou vasgestel word of die indikatiewe aspek van die heiliging enigiets te make het 

27et die kwaliteit van die gelowiges se lewe. 

Konig dui tereg aan dat Rom. 6: 1-6 en Kol. 2: 11-12 dit duidelik maak dat die gelowiges in die 

gemeente nie meer is wat hulle was nie, aangesien hulle deur geloof, soos verseel in die doop, 

met Christus verenig is, en dus saam met Hom gesterf het en opgewek is. Daar word ook 

genoem dat die geloof en die doop die "middele" is waardeur hierdie vereniging plaasgevind het 

op grond van teksgedeeltes soos Gal. 2:19-20, Ef. 2:4-6, Kol. 2:20 en 3:1-4 (Konig 1983:144). 

Newell se kommentaar oor Rom. 6:3, waar gese word dat al die gedoopte gelowiges in Christus 

se "dood gedoop is ... ", bevestig dft wat Konig se: 

But it is a setting forth of the great fact that we federally died and were buried with 
Christ, unto sin, unto the world, and unto all of the old creation; and are raised with 
Him and share His risen life; - on new ground altogether (1938:206) (beklemtoning 
myne). 

Hoe innig hierdie vereniging van die gelowiges met Christus is (naas hul dood saam met Hom 

vir die ou, sondige lewe), blyk uit Sanday en Headlam se verklaring van die betekenis van die 

Griekse woord avµ</>vTot in Rom. 6:5: 

'United by growth'; the word exactly expresses the process by which a graft becomes 
united with the life of a tree. So the Christian becomes 'grafted into' Christ 
(1971: 157). 
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Hiervolgens bet die gelowiges op 'n besonder innige manier "saamgegroei" deur die 

gelykvormigheid aan Christus se dood en opstanding deur geloof en die doop, soos Rom. 6:3-4 

in samehang met vers 5 aandui. Paulus beskou tereg die ou, sondige lewe as finaal afgehandel 

(Rom. 6: 1-2); die gelowiges bet saam met Christus in sy opstandingslewe opgestaan. Saam met 

die beeindiging van hul ou lewe, is die sentrale tema van Rom. 6 dat die gelowiges saam met 

Christus opgewek is (6:5), en daarom reeds 'n nuwe lewe bet (6:4): die van die opgestane 

Christus, omdat hulle met Hom verenig is in sy lewe! (Konig 1983: 150). Konig is ook reg as 

hy aandui dat in Kol. 2: 11-12 dieselfde boodskap deurklink: die gemeente hoef nie meer besny 

te word nie, omdat hulle deur hul geloof in Christus, en soos verseel tydens hul <loop, toe hulle 

saam met Christus begrawe is, 'n ander soort besnydenis ontvang bet: deur hul verbondenheid 

met Hom is hulle nuut gebore; hulle is deur hul vereniging met Hom opgewek in sy 

opstandingslewe; hulle is ingelyf in sy liggaam (1983: 144). Hendriksen sluit hierby aan in sy 

kommentaar oor Kol. 2:11-12: 

You, believers, have no need of an external circumcision. You have received a far 
better circumcision, that of heart and life . . . yours by virtue of your union with 
Christ . . . When he was raised you - as new creatures - were raised with Him 
(1979: 117). 

Uit dft alles lei ek af dat die Vader die gelowiges by hul geloof in Christus, en hul doop, 'n 

aandeel gee aan Christus se lewe, sod at 1 Kor. 1: 30 se betekenis verhelder word: Christus w6rd 

die gelowiges se heiliging: deur in Christus geplaas te word, word Hy self die gelowiges se 

volkome heilige lewe! Die oorspronklike vraag moet dus positief en negatief beantwoord word: 

die indikatiewe heiliging bet enersyds nog niks te make met die uitlewing van die nuwe lewe in 

Christus nie - dft hoort tuis by die verwerkliking van die imperatief van die heiliging. (Hierdie 

saak sal later breedvoerig bespreek word). Wat die gelowiges se ontvangde lewe betref moet 

andersyds egter gese word dat God naas die toekenning van die nuwe status aan die gelowiges, 

ook 'n nuwe lewe aan hulle skenk in die indikatiewe heiliging, naamlik Christus se lewe, soos 

gesien is in die bespreking van Rom. 6:1-6 en Kol. 2:11-12 veral. Paulus wys immers daarop 

dat Christus self werklik as opgestane, verheerlikte Here die gelowiges se lewe fs - Hy woon 

in hulle in sy nuwe lewe! (Kol. 3:4). Hierdie saak hoort tuis by die indikatiewe heiliging, 
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enersyds omdat hierdie lewe van Christus by die aanvang van die gelowiges se geestelike pad 

as geskenk van God ontvang word, en andersyds omdat hierdie ontvangde lewe van Christus by 

uitstek 'n heilige lewe is: Christus, wat nou fn die gelowiges kom woon het by hul redding, is 

immers die Een wat as "die Heilige" uit Maria gebore is (Lukas 1 : 35), en deur sy he le lewe op 

aarde "heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars" gelewe het in volkome 

gehoorsaarnheid aan sy Vader (Heb. 7:26), en as Heilige Een verhoog is tot aan sy Vader se 

regterhand in die hemele, sodat die Nuwe Testamentiese gemeente Hom die Vader se "heilige 

Kind Jesus" kan noem (Hand. 4:30). Die "volheid van die Godheid woon" immers "liggaamlik" 

in Hom (Kol. 2:9); dft sluit in dat die heilige lewe van God self in Christus "woon" - 'n heilige 

lewe waaraan die gelowiges by hul vereniging met Hom deel kry. 

Uit hierdie nuwe, heilige lewe van Christus wat deur God aan die gelowiges geskenk word, 

vloei 'n nuwe gerigtheid op God voort, en oak dit is 'n genadegawe van God: Christus wat as 

Heilige Een in hulle kom leef, is immers op God gerig in 'n volkome liefdesverhouding; deur 

Hom word hulle derhalwe oak op God gerig. Voor hul redding was die gelowiges slawe van die 

sonde; by hul wedergeboorte word hulle egter deur God "nuwe skepsele" gemaak, sodat alles 

in hul lewe "nuut geword" het (2 Kor. 5:17). Volgens Rom. 6:17 is deel van hierdie 

nuutwording dat hulle nou "van harte" aan God gehoorsaam geword het; dit wil se, hulle is 

vanuit hul diepste wese in lief de op God en die uitlewing van sy gebooie ingestel, terwyl die ou 

lewe van verknogtheid aan die sonde beeindig is. Hoewel Paulus in hierdie vers beslis meer as 

dit wat by die wedergeboorte ontvang word, in gedagte het - hy praat immers van hul reaksie 

van gehoorsaarnheid aan God, en dft hoort tuis by die imperatiewe heiligmaking - is dit nietemin 

so dat die radikale verandering wat by hul wedergeboorte ingetree het, inbegrepe is, aangesien 

Paulus op die groat kontras klem le tussen hul ou lewe waarin hulle op die sonde gerig was, en 

hul nuwe lewe, waarin hulle aan God gehoorsaam "geword" het. Die verandering het immers 

ingetree by hul wedergeboorte as God se daad; die volgende vers se dat dft alles gebeur het 

omdat God hulle "vrygemaak (het) van die sonde(-slawerny)"! Dus, God rig hulle deur die 

wedergeboorte op Hom deur Christus wat in hulle kom woon, sodat dit as 'n daad van God 



tuishoort by die indikatiewe heiliging. Die gelowiges kan juis in die voortgaande heiliging lewe 

omdat God hulle by hul wedergeboorte op Hom gerig het. Hierdie nuwe georienteerdheid is G6d 

se daad: God gee die gelowiges tydens hul vereniging met Christus 'n nuwe hart (Eseg. 36:26); 

in daardie oomblik skryf God sy wette in hul harte, en verlig Hy hulle verstand om Hom en sy 

wette nou te verstaan (Heb. 8: 10), sodat hulle sodoende op God gerig word nog voordat hulle 

in hul reaksie heilig begin lewe. In Jer. 32:39-40 belowe God dat Hy aan die ontvangers van 

die nuwe verbond 'n groot geskenk gee, dit is, "een hart en een weg ... om (Hom) altyd te vrees 

... sodat hulle van (Hom) nie (sal) afwyk nie". Die voortgaande of imperatiewe heiligmaking 

is in hierdie verse ter sprake, aangesien gese word dat die gelowiges sal voortgaan om God te 

dien. Dis egter belangrik om daarop te let dat hierdie gehoorsaarnheidsreaksie voortvloei uit G6d 

se daad, wat eers die nuwe hart "gee", juis sodat hulle Hom altyd sal kan vrees! Hierdie vrees 

vir God word dus by die aanvang van die geestelike lewe deur God in hul harte geplaas as deel 

van die indikatiewe heiliging, en dit is ju is die nu we gerigtheid op God wat die gelowiges by 

hul wedergeboorte van God ontvang, sodat hulle daarna in heilige ontsag en respek vir Hom sal 

kan lewe. Keil beklemtoon in sy eksegese van hierdie gedeelte dat God self hierdie werk voltrek 

wanneer Hy hulle nuutmaak: 

The Lord ... to establish His redeemed people in this condition by putting His fear 
in their heart, namely, through His Spirit; see XXXI:33, 34 (1978:59). 

In sy verklaring van Jer. 32:39 stel Gill hierdie nuwe gerigtheid so: 

Their heart, given them at conversion, is a sincere and upright heart, not a double 
one; ... their understandings are enlightened with the knowledge of him; ... their 
hearts (as received) are not divided between him and another subject of worship 
(1980: 154) (beklemtoning myne). 

Ook Pink praat treffend oor hierdie nuwe gerighteid: 

Thus, what the first Adam lost and what the last Adam secured for His people, was 
the 'image and likeness' of God upon the heart, which 'image' consists of 
righteousness and holiness'. Hence ... that personal ... holiness which the Christian 
is made partaker of at the new birth ... Holiness and righteousness ... the 'nature' 
with which the first Adam was endowed ... the very law of his being, causing him 
to delight in the Lord ... and moves him to aim only at the glory of God (1975:70-
71) (beklemtoning myne). 

God skenk dus die nuwe beeld en gerigtheid aan die gelowiges in die indikatiewe heiliging, QQ 

grond waarvan die gelowiges in staat gestel word om te kan reageer in die gehoorsaming van 



die oproep tot 'n voortgaande gerigtheid op God en sy eer in die verwerkliking van die 

imperatiewe heiligmaking. 

Daar is alreeds gesien dat die wonderlike rykdom van die status wat God aan die gelowiges 

toeken, ook die status van kindskap insluit, asook al die voorregte wat daarmee gepaard gaan. 

Tans kan die ryke inhoud van hierdie kindskap aan die orde kom. In Rom. 8: 15 verklaar Paulus 

dat die gelowiges (by hul redding) "die Gees van aanneming tot kinders" ontvang het. Dit 

beteken dat die status van kindskap wat God aan die gelowiges toeken, gepaard gaan met die 

"inhoud" van 'n nuwe, ontvangde lewe: Christus kom by die wedergeboorte deur sy Gees 

inwoon in die gelowiges se harte. Die Gees word "die Gees van aanneming tot kinders" genoem 

omdat Hy hulle aanneem as kinders van God. Van hierdie wonderlike saak getuig Hy in hulle 

harte, sodat hulle sekerheid van hul kindskap van God kan verkry. Toe daar oor die status van 

kindskap gehandel is, is gesien dat die "posisie" wat daarmee saam ontvang word, die van 'n 

reg tot 'n nabye, intieme verhouding met God as hemelse Vader is. Nou dat daar oor die 

"kwaliteit" wat met die ontvangde status gepaard gaan, gehandel word, moet gese word dat daar 

'n korresponderende intieme lewensverbintenis met God as Vader ervaar word by, en vanaf, die 

wedergeboorte, as gevolg van die Gees wat kom inwoon. In Gal. 4:6 konstateer Paulus: "En 

omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: 

Abba, Vader!", terwyl hy in Rom. 8: 15 se: " ... julle het ontvang die Gees ... deur wie ons 

roep: Abba, Vader!" Stott se in sy verklaring van Gal. 4:6: " ... entering our hearts, that Spirit 

immediately began to cry 'Abba! Father!' ... , " en gaan dan onmiddellik voort om oor die 

aangehaalde dee! van Rom. 8: 15, asook van die daaropvolgende vers, kommentaar te lewer: 

Or, as the parallel passage in Romans 8:15, 16 puts it: 'When we cry, 'Abba! 
Father!' it is the Spirit Himself bearing witness with our spirit that we are children 
of God. 'Abba' is an Aramaic diminutive for 'Father.' It is the word that Jesus 
Himself used in intimate prayer to God. J.B. Philips renders it: 'Father, dear Father 
... ' This ... the affectionate, confidential intimacy of our access to God in prayer, 
in which we find ourselves assuming the attitude and using the language not of 
slaves, but of sons (1968: 107) (beklemtoning myne). 

Hieruit blyk dit dat 'n nuwe, intieme verhouding met God deur die gelowiges in hul omgang met 

God as hul Vader ervaar word. Die feit dat die Gees fn hulle (Gal. 4:6) en derhalwe hulself deur 



die Gees (Rom. 8:15), tot God bly uitroep as Vader, dui op 'n volgehoue gerigtheid op Hom 

as Vader in die voortgaande heiligmaking. Dis egter duidelik dat hierdie reaksie van 'n 

voortgesette gerigtheid op hul Vader in ingesteldheid en gebed moontlik gemaak word deur dft 

wat plaasvind die oomblik dat God die Gees in hul harte "uitstuur" by hul wedergeboorte: Hy 

roep vanuit hul binneste uit tot God as hul Vader (Gal. 4:6), sodat hulle ondervind dat hulle deur 

die Gees op God as hul Vader gerig w6rd. 

Opsommenderwys, die status wat die gelowiges van God ontvang in die indikatiewe heiliging 

is nie "inhoudloos" nie: God verklaar hulle heilig by hul wedergeboorte, maar in dieselfde 

oomblik maak Hy hulle (inisieel) heilig deur Christus as hul heilige lewe te ontvang; sodoende 

w6rd hulle op God gerig as sy afgesonderde kinders in intieme liefdesverbondenheid. Voorwaar: 

Gods genade, soos ontvang as nuwe status en nuwe lewe, waaruit die nuwe gerigtheid 

voortspruit, is uitnemend groot en wonderlik! 

1. 2 Die verwerkliking van die indikatief 

1.2.1 Doel 

Onder 1.1 is gekyk na die inhoud van die indikatief van die heiliging as nuwe status, asook as 

nuwe lewe, waaruit die nuwe gerigtheid voortspruit. Onder 1.2 sal in meer besonderhede na die 

verwerkliking daarvan gekyk word. Die doel daarmee is drieerlei: eerstens, om seker te maak 

dat daar voldoende Nuwe Testamentiese getuienis is vir die beskouing dat die indikatiewe 

heiliging inderdaad 'n afsonderlike aspek van die heiliging is; tweedens, om te kyk hoe hierdie 

aspek van die heiliging deur die Persone van die Drie-eenheid voltrek word; derdens, om die 

eintlike betekenis van die indikatiewe heiliging n6g duideliker te laat blyk, sodat vasgestel sal 

kan word hoe hierdie aspek die fondament vorm vir die verwerkliking van die imperatiewe 

heiligmaking. Aangesien die vasstelling van die eintlike betekenis van die indikatiewe heiliging 

met die oog op die bepaling van hoe die aspek die verwerkliking van die imperatiewe 



heiligmaking moontlik maak, deel vorm van die kern van hierdie studie, sal die klem daarop val, 

en nie op eersgenoemde twee doeleindes nie. Hierdie drie doeleindes sal hoofsaaklik in 'n 

geintegreerde hantering van die stof behandel word. 

Wanneer oor die verwerkliking van die indikatiewe heiliging gehandel word, sal die drie 

Goddelike Persone se betrokkenheid daarby ge'integreerd behandel word, aangesien die doel van 

hierdie studie nie 'n afsonderlike hantering van elk van die Orie se betrokkenheid vereis nie. So 

'n geintegreerde hantering, waarin die klem wel in die hantering van 'n spesifieke vers op een 

van die drie Persone se betrokkenheid mag val, is in ooreenstemming met die teologiese beginsel 

wat konsekwent in die Nuwe Testament geld dat God altyd sy werk onverdeeld doen. Heyns 

bevestig hierdie beginsel as hy noem dat die drie Persone al drie G6d is, maar nogtans elk 'n 

onmededeelbare eiesoortigheid, en daarmee 'n onverwisselbare identiteit besit, op grond waarvan 

elk van die Drie aan 'n besondere werk verbind word sonder dat die antler twee daarvan 

uitgesluit word (1978:49). 

1.2.2 Behandeling van relevante verse 

1 Kor. 6:11 

Daar word eerste na 1 Kor. 6: 11 gekyk in die lig van die gestelde doel. 

In hierdie vers word al die gelowiges in die Korintiese gemeente beskryf as mense met wie drie 

dinge gebeur het wat deel uitmaak van die verlossing in Christus: hulle is gewas, geheilig en 

geregverdig. Aldus Ryrie oor die betekenis hiervan: 

This is simply the position every believer enjoys by virtue of being in the family of 
God by faith in Christ. It involves being set apart as a member of the household of 
God, and is true regardless of one's spirituality. To the carnal Corinthians with all 
of their sinful problems Paul wrote: 'But ye are washed, but ye are sanctified, but 
ye are justified ... ' (1 Cor. 6: 11; the tenses of the Greek verbs indicate an 
accomplished fact, not something to be attained). Thus there is a sense in which all 
believers are saints because sanctified (1969:61). 



Ryrie is reg as hy se dat die Griekse werkwoorde in al drie gevalle op afgehandelde handeling 

dui; die letterlike vertaling lui s6: 

"ix.A.A.ex 0t.7rEAovaa.0E" ("but ye were washed") " ... &.A.A.ex iJ'YiaaOrirE" (" ... but ye were 
sanctified") " ... &.A.A.ex i:oiKmwOriTE" (" ... but ye were justified ... ") (beklemtoning 
myne). 

Paulus wys dus vir die Korintiers daarop dat hulle hierdie drie dinge as genadegawes ontvang 

het by die aanvang van hul Christenlewe. As Ryrie dus se dat " ... julle is geheilig ... " beteken: 

" ... (the) sense in which all believers are saints because sanctified", is hy reg: dit gaan oor die 

heiliging wat as genadegawe ontvang word by die redding wanneer die gelowiges gereinig word 

van al hul sondes (" ... julle hetjul laat afwas ... "), asook wanneer hulle regverdig verklaar word 

deur God: (" ... julle is geregverdig ... "). Hulle is dus in die indikatiewe heiliging afgesonder 

van die wereld en die sonde net vir God self. Dit is as geskenk ontvang "in die Naam van die 

Here Jesus", dit is, op grond van Christus se soenverdienste. Gromacki stel laasgenoemde feit 

s6: 

The 'name' of Jesus Christ stands for all that He is and all that He has done in His 
redemptive death and resurrection. This provides the authoritative basis for their 
salvation (1977:80). 

Dit beteken dat Christus betrokke is in die verwerkliking van die inisiele heiliging minstens in 

die sin dat sy verlossingswerk die grond is waarop die heiliging ontvang word. Ook die Gees 

word genoem: " ... en deur die Gees van onse God ... " Hieroor se Kling: 

But the Spirit of God applies to each individual what is offered to us in that name 
(Christ). He ... imparts it to us (Lange 1978: 127). 

Wat Ryrie gese het, dui tereg op die ontvangs van 'n nuwe status - die van God se heiliges, soos 

toegeken aan die gelowiges sender verdienste: hulle fs heiliges, omdat hulle deur God geheilig 

fs, en nie omdat hulle heilig geleef het nie; baie van die Korintiers hetjuis 6nheilig gelewe! Die 

basis van die genadegawe is inderdaad Christus se verlossingsarbeid. Wat Kling se oor die Gees 

wat die "gewas" "toepas" in die gelowiges se lewens by hul wedergeboorte, dui weer op die 

"kwaliteit" van die ontvangde "gewas": Hy is die Goddelike Persoon wat aan die wat in Christus 

glo, die werklikheid van afsondering vir God skenk: hulle word by hul wedergeboorte werklik 

deur Hom met Christus en die Vader verenig, en is sodoende dus werklik in 'n nuwe verhouding 
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met God. Dit gaan dus inderdaad in hierdie vers oar die nuwe status en die nuwe lewe en 

gerigtheid op God wat as indikatiewe heiliging ontvang word deur die gelowiges. Dat die inisiele 

heiliging wel saam met die sondevergifnis en regverdiging by die aanvang van die geestelike 

lewe ontvang word, word bevestig deur die feit dat al die gelowiges heiliges is op grand van 

hierdie heiliging, ongeag van hoe volwasse hulle geestelik is, of van hoe heilig hulle lewe. 

Daarom word almal oak "heiliges" genoem, onder andere in 1 Kor. 1:2. 

Lloyd-Jones lewer kommentaar oar wat die rede is waarom die volgorde in die teks nie 

regverdiging-heiliging is nie, waar wel andersom: 

Now with our superficial and glib ideas about sanctification, we always say, 
'Justification first and sanctification afterwards'. But Paul puts sanctification first, 
which means that they have been set apart by God, and taken out of the world. This 
is the primary meaning of sanctification and in that sense comes before justification 
(1989:9). 

Twee sake moet na aanleiding van die kommentaar aangestip word. Eerstens, Lloyd-Jones 

bevestig dat dit hier oar die inisiele heiliging gaan, wanneer die status van heiliges of 

afgesonderdes aan hulle toegeken word. Tweedens, as hy se dat in die bedoelde sin heiliging 

v66r regverdiging kom, beklemtoon hy 'n !YQ.§.volgorde. Dis egter verkieslik om die klem op 

'n logiese orde te laat val: omdat God besluit het om diegene wat in Christus sou glo, af te 

sander (heilig) vir Homself, is hulle noodwendig oak regverdig wanneer die afsondering 

verwerklik word; die persone kan immers nie vir God afgesonder wees as hulle nie onmiddellik 

oak die reg ontvang om blaamloos in God se teenwoordigheid te staan nie (regverdiging). 

Sowel die status- as die gerigtheidsaspek is inbegrepe in die betekenis van die ontvangde 

(indikatiewe) heiliging wat in 1 Kor. 6: 11 ter sprake is. Lloyd-Jones en Ryrie laat die klem op 

die ontvangde status val. Ander eksegete beklemtoon egter weer die kwalitatiewe of nuwe lewe-

aspek, waaruit die nuwe gerigtheid voortspruit. Aldus Davis oar die nuwe gerigtheid: 

Therefore such behaviour, despite its routine place in the past of some of them, must 
be left behind through the constant remembrance that they have been cleansed from 
its stain and set apart from its power to live in relationship with the God who has 
justified them in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit (Elwell 
1989:969-970) (beklemtoning myne). 



Met die "set apart from ... (sin's) power" bedoel Davis om die betekenis van " ... is geheilig ... " 

weer te gee, terwyl die woorde v66r die onderstreepte gedeelte die betekenis van die " ... laat 

afwas ... ", en die woorde na die onderstreepte gedeelte die betekenis van " ... is geregverdig ... " 

weergee. Davis glo dus dat daar 'n krag werksaam is in die inisiele heiliging (deur my die 

indikatiewe aspek genoem), naamlik die krag van die Gees wat deur die innerlike vernuwing van 

die gelowiges hulle kwalitatief en effektief af sender van die sonde deur hulle net op God en sy 

doel te rig. Die ontvangde lewe bring dus onmiddellik die nuwe gerigtheid op God mee, en dft 

wel as G6d se daad. Dit bevestig wat onder 1.1. 2 beredeneer is, naamlik dat Christus wat as die 

gelowiges se heilige Lewe in die indikatief ontvang word, ook beteken dat God deur die 

inwonende Christus die gelowiges inisieel op Homself rig, nog v66rdat hulle reageer in die 

gehoorsaming van die imperatiewe aspek. Ook Pink bevestig die nuwe lewe en gerigtheid wat 

ontvang word volgens hierdie teks; hy dui aan dat dit verwerklik word deurdat die gelowiges 

verenig word (deur God) met Christus as die Heilige Een: 

But ye are sanctified ... : observe that we are 'sanctified' just as we are 'justified' -
in the Name of Another! ... The prayer of Christ, 'Sanctify them through Thy truth: 
Thy Word is truth' (John 17:17), is fulfilled as we obtain a spiritual knowledge of 
the Truth by the power of the Holy Spirit [in sanctification. A.J.v.W.] ... The Father 
Himself views the Christian as identified and united to His 'Holy One' (1975: 123) 
(beklemtoning myne). 

Die gelowiges word dus by die wedergeboorte deur die Gees op God gerig. Hoewel Pink nie 

die term "indikatiewe heiliging" gebruik nie, besef hy dit gaan oor 'n inisiele heiliging (ook) as 

G6d se daad: "we are 'sanctified' just as we are 'justified' - in the Name of Another!" Ook 

Morris glo die nuwe gerigtheid is bier ter sprake: 

Ye are sanctified ... They had been set apart to be God's. They had been the 
recipients of sanctifying power (1969:98) (beklemtoning myne). 

Met "sanctifying power" bedoel Morris die innerlike vernuwing deur die Heilige Gees, en, soos 

gesien is, bring die nuwe lewe wat ontvang is, die (inisiele) nuwe gerigtheid van die indikatiewe 

heiliging mee(al het Morris dit nie s6 verwoord nie). Calvyn se: " ... He sanctifies by reforming 

our corrupt nature by His Spirit ... " in sy eksegese van 1 Kor. 6: 11 (Torrance 1979a: 126). Ook 

hy meen dus dat die effektiewe afsondering van die nuutgemaakte gelowiges ter sprake is. In 

die lig van die voorgaande bespreking glo ek hy is reg: dis dee! van die betekenis van die 



heiliging hier, saam met die nuwe toegekende status. 

Ook die doel wat Paulus na alle waarskynlikheid voor oe gehad het met die vers, is 

insiggewend. Die konteks van 1 Kor. 6: 11 dui daarop dat die gemeentelede groot, openlike 

sondes gepleeg het (vgl. verse 1-10), sodat Paulus genoop was om die Korintiers te vra of hulle 

onbewus was van die feit dat die "onregverdiges" nie God se koninkryk sal beerwe nie. Paulus 

het dus besef dat die gevaar groot was dat baie van hulle kon verval in 'n onverskillige 

antinomianisme deur te glo hulle is waarlik geregverdig voor God, al leef hulle ook hoe 

onheilig. Waarskynlik om hierdie rede probeer hy hulle aandag eers vestig op die kwalitatiewe 

verandering wat die wassing en heiliging in elke ware bekeerde (geregverdigde) se lewe 

teweegbring. Deur saam met die vermelding van die wassing en regverdiging ook die heiliging 

ter sprake te bring, beklemtoon Paulus die feit dat diegene wat werklik 'n nuwe Iewe ontvang 

het, onder verpligting is om prakties te toon dat hulle aan God behoort deur werklik heilig te 

begin Iewe. Indien hierdie interpretasie korrek is, stem dit ooreen met die eintlike doel waaroor 

dit in hierdie afdeling gaan (vgl. 1.2.1): die nuwe status van heiliges wat in die indikatief 

ontvang word, gaan gepaard met die nuwe (ontvangde) Iewe - die van Christus - waardeur die 

gelowiges so op God gerig word dat hierdie indikatief die grond vorm vir die verwerkliking van 

die imperatiewe aspek van die heiliging. Dis immers duidelik dat die gelowiges nie sou kon 

v66rtgaan om God in 'n Iiefdesverbondenheid aan Hom, en in 'n gerigtheid op Hom, in 

heiligheid te dien indien hulle nie eers 'n sodanige nuwe status, Iewe en gerigtheid ontvang het 

(indikatiewe heiliging) nie! 

1 Kor. 1:30 

Ook 1 Kor. 1:30 se betekenis het implikasies vir ons studie. 

In die bespreking van 1 Kor. 6: 11 is gesien dat die Seun en die Gees betrokke is by die 

verwerkliking van die indikatiewe heiliging. Daar sal nou (onder andere) gepoog word om aan 



te toon dat ook die Vader by hierdie verwerkliking betrokke is. Hierdie vers se: " ... deur Hom 

is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en 

heiligmaking en verlossing". Die K.J. vertaling lui s6: " ... Christ Jesus, who of God is made 

unto us ... sanctification ... ". Die Afrikaanse vertaling wat se Christus het heiligmaking vir ons 

geword, stem meer letterlik ooreen met die direkte vertaling van die Griekse teks, wat s6 lui: 

II. Ir,aov, o~ E"(EV~Ori ... a-yuxaµo~" (Engels: II ••• Jesus, who became ... sanctification ... II 

(Marshall 1975:659). Tog is ook die K.J. se vertaling korrek as die voorafgaande woorde in die 

vers in aanmerking geneem word: "Of God he (Christ) is made unto us ... sanctification ... " Die 

betekenis bly steeds dat ook die Vader by die verwerkliking van die heiliging betrokke is: Hy 

het die gelowiges in Christus as die Heilige Een geplaas. Die feit dat dit oor die Vader se daad 

gaan, maak dit duidelik dat dit hier oor die indikatiewe heiliging gaan; die imperatiewe 

heiligmaking is nie hierby inbegrepe nie, aangesien die gelowiges self ook 'n aandeel daaraan 

het. Tereg se Flavel dus in sy kommentaar oor hierdie vers: 

This application of Christ is the work of God, and not of man: 'Of God he is made 
unto us:' The same hand that prepared it, must also apply it, or else we perish 
(1982: 18). 

Hierdie geplaas-w6rd van die gelowiges in Christus deur die Vader geld vir sowel hul nuwe, 

ontvangde status, as vir die nuwe lewe en die daaruit voortvloeiende nuwe gerigtheid soos aan 

hulle geskenk: enersyds is hulle geheilig of afgesonder vir God as sy kinders omdat hulle in sy 

afgesonderde Een, Christus, geplaas is; andersyds word Hy hul heilige Lewe as hulle met Hom 

verenig word, en sodoende ontvang hulle ook 'n nuwe gerigtheid op God en sy doel (vgl. 1.1.1 

en 1.1.2). 

Dis belangrik om daarop te let dat volgens hierdie vers die verlostes die (inisiele) heiliging in 

Christus van die Vader ontvang, en daarmee saam die totale verlossing: " ... wysheid uit God 

en geregtigheid en heiligmaking en verlossing". 'n Mens kan op hierdie punt uitroep: Halleluja! 

Omdat ons geheilig-wees in Christus, soos nou beskryf, die Vader se genadedaad aan ons is, en 

nie 6ns werk of verdienste nie, kan ons saam met die kerkhervormer Martin Luther uitroep: 

"Zondig dapper!" (Berkouwer 1949:29). Dit beteken: hoewel Gods kinders nie opsetlik in sonde 



sal wfl bly voortlewe nie, is hulle afgesonderdheid of geheiligdheid vir God in Christus Jesus 

onaantasbaar deur die duiwel of selfs hulself, aangesien dit die Vader se soewereine genadedaad 

is wat Hy aan sy heiliges bewys het, net soos hul geregtigheid en verlossing! 

In ooreenstemming met die gestelde bykomstige doeleindes (vgl. 1.2.1) is nou gesien dat die 

indikatiewe heiliging inderdaad 'n afsonderlike aspek van die totale heiliging is, soos dit 

onderskei word van die imperatiewe aspek; ook is gesien dat die indikatiewe heiliging wel deur 

al drie Persone van die Drie-eenheid in hul samewerking met mekaar verwerklik word (1 Kor. 

6:11 het Christus en die Gees as Verwerklikers aangedui, en 1 Kor. 1:30 die Vader). Daar is 

ook iets gesien van h6e die verwerkliking plaasvind, naamlik deur die toekenning van 'n nuwe 

status, lewe en gerigtheid aan die gelowiges op grond van Christus se soenverdienste en deur 

vereniging met Hom deur die Gees by die wedergeboorte. 

1 Pet. 1:2 

'n Volgende vers wat implikasies het vir die doel van hierdie afdeling, is 1 Pet. 1:2. Volgens 

die N .A. V. lui die vers s6: "Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het Hy julle uitverkies 

en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees ... ". Die onderstreepte woorde: 

" ... deur die Gees afgesonder ... " Jui s6 in die O.A. V.: " ... in die heiligmaking van die Gees 

... " Laasgenoemde vertaling is 'n meer letter like vertaling van die Griekse teks, wat s6 lui: "€11 

a-yuxaµ4J 7rVE6µaro~" (Engels: "in sanctification of spirit ... ") (Marshall 1975:908). Die 

N. A. V. se weergawe is minder letterlik, maar is duideliker oor wat bedoel word met die 

heiligmaking wat in die vers ter sprake is; dit gaan oor die feit dat die Gees die gelowiges 

afgesonder het om aan God gehoorsaam te wees. Daar is in die bespreking wat voorafgegaan 

het, vasgestel dat heiliging as afsondering vir God die indikatiewe aspek van die heiliging is. Die 

betekenis word myns insiens deur die volgorde van woorde in 1 Pet. 1:2 bevestig: die Gees 

heilig die gelowiges sodat hulle aan God gehoorsaam kan wees. Dit is dus duidelik dat die 

woorde: "€11 a-yiaaµ4J ... " inderdaad die indikatiewe heiliging m6et wees, want die gelowiges 



is "afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees" (N.A.V.). Calvyn se eksegese van die vers 

toon dat oak hy glo dat dit bier oar die inisiele heiliging gaan, al n6em hy dit nie so nie: 

Unto obedience. He adds two things to sanctification, and seems by obedience to 
understand newness of life, and by sprinkling of the blood of Christ the remission 
of sins ... God, then, sanctifies us by an effectual calling, and this happens when we 
are renewed to an obedience to His righteousness, and when we are sprinkled by the 
blood of Christ, and thus cleansed from our sins (Torrance 1979b:230) (beklemtoning 
myne). 

Calvyn se dus dat God self die gelowiges heilig; hierdie inisiele heiliging se inhoud is dat hulle 

innerlik (deur die Gees) vernuwe word t6t gehoorsaamheid. Dis dus juis die inner like vernuwing 

(as effektiewe afsondering vir God naas die "posisionele" afsondering van die statustoekenning 

van heiliges) wat die voortgaande gehoorsaamheid moontlik maak. Dat hierdie inisiele heiliging 

wel by die wedergeboorte ontvang word as Gods genadedaad, word verder bevestig deur die feit 

dat, soos Calvyn se, die heiliging as innerlike vernuwing plaasvind wanneer die sondevergifnis 

ontvang word deur Christus se bloed (" ... this happens ... when we are . . . cleansed from our 

sins"). Oak Groenewald dui aan dat dit die indikatiewe heiliging is watter sprake is in hierdie 

vers, al gebruik oak hy, soos Calvyn, nie hierdie spesifieke terme nie: 

'In die heiligmaking van die Gees' beteken dat die Gees die bewerker is van hulle 
afsondering vir die Here sodat hulle 'n lewe kan lei wat 'heilig' genoem ... word. 
Hier is 'n bedekte toespeling op die doop waardeur ans gereinig en deur die Gees 
geheilig word (vgl. 1 Kor. 6: 11) (1977: 16) (beklemtoning myne). 

Groenewald glo dus dat die inisiele heiliging ter sprake is, soos onder andere blyk uit sy 

standpunt dat dit by die doop - die aanvang van die geestelike lewe - plaasvind. Verder glo 

Groenewald oak (soos alreeds gesien is in die vroeere eksegese) dat dit gaan oar 'n "afsondering 

vir die Here sodat hulle 'n nuwe lewe kan lei". Daar word dus bevestig dat hierdie heiliging of 

afsondering inderdaad plaasvind met die oog op 'n heilige wandel, dus, v66rdat die heilige 

wandel (imperatiewe heiligmaking) 'n aanvang neem. Hierdie inisiele afsondering is dus wel deel 

van die indikatiewe heiliging. Die Vader word dus as Verwerkliker van die indikatief aangedui: 

Hy bet volgens sy ewige "voorneme" v66r tyd al besluit om diegene wat in Christus sou glo, 

te red (vgl. Ef. 1:4, 2 en 10). God se "voorkennis" is ter sprake in die eerste deel van 1 Pet. 

1: 2: " ... uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees 



... ". Die feit dat die verkiesing behels het dat hulle oak heilig gemaak of afgesonder sou word 

(indikatiewe heiliging), beteken dat die indikatiewe heiliging oorspranklik as doel van die totale 

verlossingsplan deur die Vader gei:nisieer is. Die heiliging het die Vader in tyd verwerklik deur 

die wat glo werklik deur die Gees te heilig of af te sander. Die feit dat 1 Pet. 1 : 2 aandui dat die 

Gees self die afsondering geaktualiseer het en dat dit slegs kon plaasvind op grand van die 

"besprenkeling met die bloed van Jesus Christus", beteken dat ook 1 Pet. 1 :2 die drie Persone 

van die Drie-eenheid aandui as mede-Verwerklikers van die indikatiewe heiliging, al speel 

elkeen van die Orie sy eie onderskeie ral daarin. 

Dieselfde konklusies ten opsigte van die gestelde drieledige doel as waartoe geraak is in die 

behandeling van 1 Kor. 1 : 30, is hier geldig. Dit word derhalwe nie hier herhaal nie, behalwe 

om te se dat ook 1 Pet. 1 :2 daarop dui dat die nuwe status van die gelowiges, sowel as die nuwe 

ontvangde lewe, deel vorm van die betekenis van die indikatiewe heiliging. Ook 1 Pet. 1 :2 dui 

dus aan dat hierdie ontvangde indikatief die grand vorm vir die verwesenliking van die 

imperatiewe aspek. 

Rom. 6 

In Rom.6 word veel gese wat lig werp op die aard van die indikatiewe heiliging. Christus se 

aandeel in die verwerkliking van die aspek sal hier meer klem geniet as die van die Vader en 

die Gees. 

Murray dui tereg aan dat Paulus in Rom. 6: 1-11 en verder nie oor die regverdiging handel nie, 

maar oar die heiliging. Dit gaan hier oar die gelowiges se verlossing uit die mag en besoedeling 

van sonde om net vir God te kan lewe in hul nuwe lewe. Murray .is reg as hy daarap wys dat 

die sleutelaspekte van hierdie verandering hul dood vir die sonde en die nuutheid van hul nuwe 

lewe is. Hui doodwees vir die sonde het 'n werklikheid geword toe hulle in Christus geglo het 

en gedoop is, en sodoende met Christus verenig is in sy dood, begrafnis, en opstanding uit die 



dood (Rom. 6:3-5). Dit beteken dat hulle met Christus gesterf het, begrawe is, en opgestaan het. 

Hulle is dus deur God met sy dood en opstanding verenig (Murray 1977:286). Murray is verder 

reg as hy se dat Rom. 6:7 daarop dui dat die gelowiges deur hul vereniging met Christus 

geregverdig is van sonde ook in die sin dat hulle bevry is van die slawerny daarvan: 

(Romans 6:7) ... 'Justified from sin' must be understood in a way that is appropriate 
to deliverance from the servitude of sin ... 'He who died is quit of sin'. And when 
we keep in view the forensic character of the term 'justify', we readily detect what 
is forensic and at the same time consonant with the apostle's thesis, namely, the 
judgements executed upon sin in order that we may enjoy emancipation from its 
thraldom (1977:288) (beklemtoning myne). 

Dit blyk dus dat dit hier gaan oor die heiliging, en dan in die eerste plek oor die indikatiewe 

aspek: die gelowiges word met Christus verenig die oomblik dat hulle in Hom glo, en sodoende 

word hulle werklik van die mag van die sonde vrygemaak. Soos Konig aandui, het Christus 

volgens Rom. 6: 10 aan die kruis eens en vir altyd vir die sonde gesterf - dit hoef nooit weer 

herhaal te word nie. As die gelowiges dus deur die geloof en die doop in Christus ingelyf word, 

deel hulle sy hele lewe - ook sy ervaringe op aarde en sy kruisiging - met Hom. In 'n sekere 

sin was die gelowiges dus saam met Christus aan die kruis, waar hulle saam met Hom gesterwe 

het, en hulle is saam met Hom begrawe sodat hulle nooit weer onder die heerskappy van die 

sonde hoef te leef nie (Rom. 6:2) (Konig 1983: 147). Netso het die gelowiges saam met Christus 

opgestaan, en daardeur deel gekry aan sy nuwe lewe wat net aan God gewy is. Die gelowiges 

is saam met Christus opgewek (6:5), en leef nou saam met Hom (6:8), sodat hulle reeds 'n nuwe 

lewe Mt (6:4). Omdat Christus sy lewe net vir God leef (6:10), volg dit dat die gelowiges hul 

lewe uitsluitlik en volkome aan God kan (moet) toewy (Konig 1983: 150). Dus, hierdie deelkry 

aan Christus en aan sy dood en opstanding dui op die eens en vir altyd, finale aspek van die 

gelowiges se heiliging of afsondering van sonde om net vir God te lewe. Dft is die indikatiewe 

heiliging wat aan die gelowiges geskenk is deur hul vereniging met Christus by hul 

wedergeboorte. Hier is die oomblik van gerig-w6rd op God vanuft die nuwe lewe wat ontvang 

word, ter sprake as indikatief - nog v66rdat hulle daaruit voortvloeiend in die imperatief van die 

heiliging net vir God begin lewe, soos m66ntlik gemaak deur die vernuwing wat ontvang word 



in die indikatief. Rom. 6:12-13 en verder dui op die voortgesette uitlewing van die imperatief 

wat voortvloei vanuit die ontvangde indikatief. 

Hoewel die Vader by die verwerkliking van die indikatiewe heiliging betrokke is deurdat Hy die 

gelowiges in Christus inlyf, speel Christus 'n primere rol in hierdie verwerkliking: Hy bet die 

verlossingsarbeid verrig (kruisdood en opstanding) waaraan die gelowiges deel kry. Hy laat hulle 

deel in die meriete van sy verlossingsarbeid - insluitende hul ervaring van sy opstandingslewe 

as die heilige lewe. Oor die gelowiges se deelkry aan Christus se dood vir die sonde se Barth 

in sy kommentaar oor Rom. 6:3: 

Are ye ignorant that we were baptized into His death? To those who are not ignorant 
the sign of baptism speaks of death. To be baptized means to be immersed, to be 
sunk in a foreign element, to be covered by a tide of purification . . . The baptized 
person is no longer to be identified with the man who died. Baptism bears witness 
to us of the death of Christ. where the radical and inexorable claim of God upon men 
triumphed. He that is baptized is drawn into the sphere of this event ... he disappears 
and is lost in this death ... The man over whom sin has power and dominion has died 
(VI. 2, 7). The death of Christ dissolves the Fall by bringing into being the void in 
which the usurped independence of man can breathe no longer. It digs up the 
invisible roots of visible sin, and makes Adam, the man of the 'No-God', a thing 
decayed and gone (1977: 193) (beklemtoning myne). 

Die sentrale rol wat Christus self in hierdie aspek van die verlossing van die gelowiges speel, 

en derhalwe van hul afsondering van sonde as doel van hul indikatiewe heiliging, blyk uit die 

klem wat Barth le op wat Christus se dood en die implikasies daarvan teweegbring, soos 

verwerklik wanneer hulle met Hom verenig word by hul doop. Ook as Barth praat oor die 

implikasies van Christus se opstanding volgens Rom. 6:4, blyk dit dat hy Christus se sentrale 

rol as Verwerkliker verstaan: 

As Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we also 
should walk in newness of life ... In the Resurrection, the full seriousness and energy 
of the veritable negation, of our being buried, are displayed and ratified. By the 
creation of the new man, the truth of the redemption which Christ effected is made 
known (V. 10,11); by our existence in Him our existence in Adam is manifestly 
dissolved ... The void brought into being by the death of Christ is filled with the new 
life which is the power of the Resurrection. The pre-eminence of the new life does 
not merely check our continuance in sin (VI. 2), it renders it impossible (1977: 194-
195) (beklemtoning myne). 

Die onderstreepte dele dui daarop dat die klem op Christus se rol in die verwerkliking van die 



indikatiewe heiliging se kwalitatiewe aspek val - al gebruik Barth antler terme: dis in die krag 

van die opstanding van Chrfstus wat die doodwees vir die ou lewe, en die lewendwees met Hom 

in 'n nuwe lewe, getoon ("displayed") en bekragtig ("ratified") word; dis 'n aspek van die 

verlossing wat Chrfstus geeffektueer het; dis in die opstandingslewe van Chrfstus ("the new 

life") dat die voortlewe as slawe van die sonde uitgeskakel word (hoewel gelowiges nag sal 

sondig). Luther se kommentaar oar Rom. 6:3-11 in een van sy preke dui op 'n soortgelyke 

klem: 

Being placed under the water signifies that we die in Christ. Coming forth from the 
water teaches, and imparts to. us a new life in Him, just as Christ remained not in 
death, but was raised again to life ... It must be a new life of righteousness and 
holiness; Christ through his resurrection finally destroyed sin, because of which he 
had to die, and instead he brought to himself the true life of righteousness. and 
imparts it to us. Hence we are said to be planted together with Christ or united with 
him and become one, so that we both have in us the power of his death and 
resurrection. The fruits and results of this power will be found in us after we are 
baptized into him (1989: 146) (beklemtoning myne). 

In die eerste plek moet gese word dat Luther se interpretasie van Rom. 6 ooreenstem met die 

van Murray en Barth: dit gaan nie oar die regverdiging nie, maar oar die heiliging: " ... instead 

he brought to himself the true life of righteousness, and imparts it to us", en: "It must be a life 

of righteousness and holiness". Tweed ens, Luther plaas die klem op die verandering wat 

geeffektueer word tydens die d66p, wat beteken dat hy die opstanding met Christus in die nuwe 

lewe sien as die aanvang van die lewe van "righteousness and holiness" - dft wat in hierdie 

studie die nuwe gerigtheid van die indikatiewe heiliging genoem word. Derdens, Luther 

beklemtoon oak Christus se primere rol in die verwerkliking van die indikatiewe heiliging: dis 

in H6m wat ans ans ou lewe afsterf; dis Hy wat deur sy opstanding die dood finaal vernietig 

het; dis Hy wat deur sy op standing die ware lewe van geregtigheid verwerf, en dit deur ans 

vereniging met Hom, soos verseel in die doop, aan ans meedeel (" ... and imparts it to us"). 

Hierdie interpretasie van Rom. 6 stem ooreen met alles wat tot dusver gese is oar die 

kwalitatiewe vernuwingsaspek van die indikatiewe heiliging, waarvolgens die gelowiges deur hul 

vereniging met die lewende Christus by hul redding reeds net vir God geheilig is, en op H6m 

gerig is in 'n nuwe liefdesverhouding. 



S6 sentraal is die genoemde aspekte van Christus se heilshistoriese arbeid dat 'n mens met 

Ferguson m6et saamstem: 

For what Paul is saying is that sanctification means this: in relationship both to sin 
and to God, the determining factor of my existence is no longer my past. It is 
Christ's past. The basic framework of my new existence in Christ is that I have 
become a 'dead man brought to life' ... : dead to sin and alive to God in union with 
Jesus Christ our Lord (Alexander 1988:57) (laaste beklemtoning myne). 

Soos later behandel sal word, is ons probleem juis dat ons nie die radikaliteit en volkomenheid 

van die ontvangde indikatief duidelik genoeg besef en voor oe hou nie, sodat ons "krampagtig" 

word in ons gespanne pogings om self die imperatiewe heiligmaking te probeer verwerklik. Die 

oplossing is dat ons ons sal dood reken vir die sonde, en lewend reken vir God deur Christus, 

soos God by monde van Paulus in Rom. 6: 11 'n opdrag in die verband aan die gelowiges gee. 

Ons kan dus net heilig le we vanuit ons geloof singesteldheid op Christus in athanklikheid van 

Hom in 'n heilige afgesonderdheid van die sonde en die wereld. 

Dit blyk dus dat Christus eens en vir altyd gesterf het aan die kruis, sodat die sondemag 

verbreek is; ook leef Hy nou vir altyd in die Vader se teenwoordigheid in sy opstandingslewe. 

Die gelowiges kry eksistensieel deel aan Christus se sterwe vir die sonde en aan sy nuwe lewe 

wanneer hulle tot geloof kom. Deur die geloof en die doop kry die gelowiges dus n6u deel aan 

sy sterwe en opstanding destyds. 

Dit blyk dat die drieledige doel wat onder 1.2.1 gestel is as rede waarom die verse onder 1.2.2 

ondersoek moes word, bereik is deur die afleidings wat gemaak kon word. Ook wat Rom. 6 se 

betekenis betref is die doel verwesenlik. Dit het naamlik ook uit Rom. 6 se betekenis duidelik 

geword dat die indikatiewe heiliging inderdaad 'n afsonderlike deel van die heiliging is: dit is 

die inisiele aspek daarvan, soos verwerklik toe die gelowiges met Christus verenig is in sy dood 

en opstanding. Verder is gesien dat Christus 'n belangrike rol speel in die verwerkliking van 

hierdie indikatiewe aspek. Die betekenis van die indikatiewe heiliging het n6g duideliker geword 

uit Rom. 6: die kwalitatiewe verandering wat teweeggebring word deur die gelowiges se 

vereniging met Christus in sy dood en opstanding is radikaal en volkome. Deur vereniging met 



Christus in sy dood word die breuk met die ou, sondige lewe onherroeplik, en deur vereniging 

met Hom in sy opstanding word Hy self die gelowiges se nuwe lewe. Sodoende word hulle op 

so 'n wyse op God gerig dat hulle prakties net vir Hom afgesonder word. Hoe die indikatief die 

grond vorm vir die verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking, blyk nog duideliker uit 

Rom. 6 as uit die betekenis van die ander behandelde verse: as die gelowiges saam met Chrfstus 

gesterf het, sal die sonde nie meer oor hulle kan heers nie (vgl. Rom. 6: 14), en omdat hulle met 

Hom verenig is in sy opstandingslewe, sal hulle hulself en hul 11 lede 11 tot beskikking van God 

kan stel (vgl. Rom. 6: 13); die heilige Chrfstus leef immers na die ontvangs van die indikatief 

sy lewe in en deur hulle (vgl. Gal. 2:20). Ongelukkig leef gelowiges nie altyd volgens hierdie 

potensiaal wat hulle het vanwee hul vereniging met Christus nie. Die behandeling van hierdie 

imperatiewe aspek soos dit voortvloei uit die ontvangde indikatief, word egter eers in die tweede 

gedeelte van hierdie studie spesifiek aangepak. 

Gal 2:20 

Paulus se in hierdie vers dat hy met Christus gekruisig is, en dat hy dus nou nie meer leef nie, 

maar dat Christus in horn leef. Die vraag is wat dit presies beteken. Om dft vas te stel, moet 

daar eers op die konteks gel et word. Eadie is baie ernstig daaroor dat hier uitsluitlik gehandel 

word oor die gelowige (Paulus) se doodwees vir die wet, en oor die bevryding van die eise 

daarvan: 

The allusion here is not to the crucifixion of the old man ... the image of spiritual 
change, self-denial, and 'newness of life'. The apostle is describing how death to the 
law and release from legal bondage were brought about (1979:186). 

Eadie is reg as hy die konteks van die vers beskryf as die beredenering van Paulus om aan te 

toon dat hy, en elke ware gelowige, deur vereniging met Christus bevry is van die vloek van 

die wet; die gelowige word slegs deur geloof in Christus se genadeverdienste salig. Ook Vincent 

(s.j.: 107), Wilson (1973:46), en Hendriksen (1974: 105) bevestig dat Eadie die konteks, en 

derhalwe dft waaroor dit (onder andere) in die vers gaan, reg beskryf. Lightfoot het nie so 'n 

eng siening van die betekenis van die gekruisig-wees met Christus as Eadie nie; hoewel ook hy 



besef dat dit in die konteks gaan oor die bestryding van wettisisme, asook oor die bestryding van 

'n poging om deur wetswerke geregverdig te word, besef hy ook dat die wet en die sonde 

onlosmaaklik gekoppel is, en dat dit dus wel by implikasie oor die geestelike verandering van 

'n gerigtheid op sonde tot 'n gerigtheid op God deur Christus gaan. Aldus Lightfoot oor die 

woorde: "Ek is met Christus gekritisig" in Gal. 2:20: 

A new turn is thus given to the metaphor of death. In the last verse it was the release 
from past obligations; here it is the annihilation of old sins. The two however are not 
unconnected. Sin and law loose their hold at the same time. The sense of feebleness, 
of prostration, to which a man is reduced by the working of the law, the process of 
dying in fact, is the moral link which unites the two applications of the image: see 
Rom. vii. 5, 9-11. Thus his death becomes life. Being crucified with Christ, he rises 
with Christ, and lives to God (1981: 119) (beklemtoning myne). 

Ook Stott (1968:65), Rendall (Nicoll 1979:166) en Ridderbos bevestig dat dit oor 'n bevryding 

van die vloek van die wet en die sondeslawerny gaan, sodat 'n nuwe !ewe van heiligheid 

verwerklik kan word. Aldus Ridderbos: 

This communion in death materializes subjectively also in the believers . . . in 
communion with the death of Christ, the believers die to sin. so that its lordship is 
broken and the freedom of the life unto God is born (1978: 105) (beklemtoning 
myne). 

Die vraag is verder of dit in Gal. 2:20 uitsluitlik of primer oor 'n subjektiewe ondervinding 

gaan. Verskeie verklaarders is dit eens dat dit primer oor 'n "posisionele" saak gaan, en nie oor 

'n ondervinding nie. Aldus A. Murray: 

Christus het as die tweede Adam gekom. In sy dood aan die kruis het elkeen, wat 
in Hom glo, 'n aandeel gehad. Elkeen mag met waarheid se: 'Ek is met Christus 
gekruisig'. As die verteenwoordiger van sy volk het Hy hulle saam met Hom, en ook 
vir my, aan die kruis geneem (1940:4). 

Lategan praat in dieselfde trant oor Gal. 2:20: 

Ook bier het ons nie met 'n outobiografiese opmerking te doen nie, maar 'n 
aanduiding van die bepalende mag in Paulus se lewe . . . Daar is slegs een 
moontlikheid waardeur hierdie spanning tussen God en mens opgelos kon word en 
dit is deur die dood - die dood van 'n mens, die mens Jesus Christus (1986:51). 

Ridderbos stel die saak so dat die klem op die "posisionele", in plaas van op die ervaring, nog 

duideliker blyk: 

This thing that has happened somewhere else in the past does not refer to Pauls' 
subjective experience, but to the death of Christ. The believers, by virtue of their 
corporate belonging to Him, were included in that dying ... it is no longer I that live, 



but Christ liveth in me. Obviously this is not a psychological or biological 
utterance ... Rather, the utterance says something about the existential determination 
of life (1978:105). 

Die dispensasionalistiese teoloog, Chafer, is verbasend duidelik hieroor: 

Several New Testament passages refer to the believer as being already dead. None 
of these, however, refer to an experience: they refer rather to a position into which 
the believer has been brought through his union with Jesus Christ in His death. 
'Wherefore if ye be dead with Christ' (Colossians 2:20); ... 'I am crucified with 
Christ' (Galatians 2:20); ... It could not ... refer to some experience, the result of 
a special particular sanctity on the part of a few. These passages, since they refer 
to all believers, can have but one meaning: in their union with Christ the 'flesh' ... 
has positionally been crucified. The word crucify as related to believers is always in 
the past, implying the judicial fact and not a spiritual experience (1967: 125-126) 
(beklemtoning myne). 

Konig lewer kommentaar oor die betekenis van die woordkeuse "saam met" in plaas van "net 

soos" om hierdie saak te bevestig: 

"Ek is saam met Christus gekruisig". Bogenoemde interpretasie [dat dit oor 'n 
besondere ervaring gaan nadat 'n mens tot geloof gekom bet, soos algehele 
oorgawe A.J. v. W.] sou korrek kon wees as Paulus gese bet: Ek is net soos Christus 
gekruisig, d.w.s. soos Christus destyds vir die sonde gekruisig is, het ek ook nou vir 
die sonde gesterwe. Maar saam met beteken tog iets anders. Paulus se tog hiermee 
dat hy saam met Christus aan die kruis was toe Christus destyds op Golgota gekruisig 
is. Daar en toe was Paulus saam met Christus aan die kruis. Daar en toe is hy ook 
saam met Christus opgewek uit die dood (1983:141). 

Hierdie verklaarders se stand punt, waarmee ek dit eens is, stem dus ooreen met wat vroeer gese 

is toe oor God as die Verwerkliker van die indikatiewe heiliging gepraat is, toe daar gesien is 

dat die gelowiges by hul redding met Jesus in sy dood en opstanding verenig is. Soos in die 

geval van Rom. 6, kom 'n mens ook in die bespreking van die betekenis van Gal. 2:20 by die 

standpunt uit dat dit bier nie gaan oor die nuwe status nie, maar oor die nuwe lewe - Chrfstus 

s'n - wat die gelowiges ontvang as hulle verenig word met Hom, dus, die kwalitatiewe aspek 

van die indikatiewe heiliging. Hierdie ontvangs van sy lewe lei weereens tot 'n ware nuwe gerig-

word op God nog v66rdat die gelowiges reageer op die indikatiewe ondervinding. Die 

Lutheraan, Lenski, laat die klem in sy verklaring van Gal. 2:20 op die subjektiewe val: 

The first two sentences are phrased in mystical language [die eerste twee sinne 
waarna Lenski verwys, is die woorde: With Christ have I been crucified, en die 
eerste deel daarna. A.J. v. W.] .. . What occurred in a physical way in the case of 
Christ, Paul predicates of himself in whom it occurred in a spiritual way ... Pauls' 
crucifixion (was) spiritual only, escape from law and sin and from the dominion of 



both (1961: 115). 

Myns insiens steek daar waarheid in Lenski se verklaring, maar die klem op die subjektiewe in 

plaas van die "posisionele" skep die gevaar dat die objektiewe basis van ons heiliging (die 

indikatiewe aspek spesifiek), soos deur ander eksegete beklemtoon, verwaarloos, of uit die oog 

verloor, kan word. Dit is egter waar dat die ervaringsmatige wel in sekondere sin ter sprake is. 

Ridderbos gee blyke hiervan as hy eers se: 

The believers, by virtue of their corporate belonging to Him, were included in that 
dying [die "objektiewe". A.J.v.W.] ... this communion in death materializes 
subjectively also in the believers, and that is precisely what baptism signifies and 
seals (Rom. 6:3); in communion with the death of Christ, the believers die to sin, 
so that its lordship is broken and the freedom of the life unto God is born (1978:105) 
(beklemtoning myne). 

As Ridderbos aandui dat die "posisionele" aspek die ervaring van die sterwe en die opstaan met 

Christus tot gevolg bet, is dit duidelik dat hy in die eerste plek die eerste ervaring van die nuwe 

lewe in gedagte het by die d66p; dfs waarom hy se: " ... its lordship [sonde s'n A.J.v.W.] is 

broken [ eens en vir altyd A.J. v. W.] and the freedom of the life unto God is born" (beklemtoning 

myne). Die meeste ander verklaarders wat voe I dat die ervaring sekonder ter sprake is in Gal. 

2:20, laat 66k die klem val op die eens en vir altyd. afgehandelde aspek van die ou lewe se 

beeindiging, en in baie gevalle ook op die lewensverandering wat daarop volg tydens die 

vereniging met Christus. Aldus Taylor oor eersgenoemde: 

Crucifixion with Christ meant sanctification; it meant cutting sin dead, and having 
nothing to do with it in the future (Hastings 1987:25) (beklemtoning myne). 

Ook Stott vermeld die abrupte afsluiting van die ou !ewe, en gaan voort om die 

lewensveranderende begin van die nuwe !ewe in Christus te beklemtoon: 

Once we have been united to Christ in His death, our old life is finished; it is 
ridiculous to suggest that we could ever go back to it. Besides, we have risen to a 
new life (1968:65) (beklemtoning myne). 

Daar is reeds gesien dat Lategan die "objektiewe" betekenis van die vers beklemtoon; ook hy 

besef egter dat die subjektiewe daaruit voortvloei. Hy praat oor die skielike "ommekeer" in die 

gelowige se lewe, waarna die nuwe lewe in 'n werklike opstanding met Christus by bekering 

ervaar word as 'n nuwe gerigtheid: 

Die nuwe lewe het terselfdertyd 'n nuwe gerigtheid ... 'n lewe van selfoorgawe ... 



van diensbaarheid (1986:52) (beklemtoning myne). 

As die term "ommekeer" in samehang met die "nuwe gerigtheid" verstaan word, blyk dit dat 

Lategan besef dat die inisiele gerigtheid tydens bekering, soos ontvang van God, die voortgaande 

nuwe gerigtheid van die imperatiewe heiligmaking voorafgaan. Rendall bring die oomblik van 

ommekeer tydens die vereniging met Christus as 'n werklike, "lewens-"omkeer, soos dit uit die 

"objektiewe" aspek voortvloei, duidelik na vore: 

Ver. 20. XpwrC; auvwr. The Greek order throws special emphasis on Xpwr{;;: 
union with Christ became from that time [die oomblik van vereniging met Christus 
in sy dood en op standing by redding A.J. v. W.] the central feature of his life; it 
entailed in the beginning [die inisiele aspek; die indikatiewe heiliging, dus A.J.v.W.] 
a fellowship with his crucifixion. a real crucifixion of heart and will (Nicoll 
1979: 166) (beklemtoning myne). 

Rendall dui dus aan dat die verandering wat "in the beginning" en "from that time" plaasvind 

(dus, tydens redding), 'n morele dimensie bet, en dus meer behels as 'n blote "posisionele" 

verandering. Hierdie more le aspek is wat ek genoem bet die kwalitatiewe aspek van die 

indikatiewe heiliging; dit wat Lategan die nuwe gerigtheid noem; dft wat Stott noem: "we have 

risen to a new life" (Christus s'n), en dft wat Taylor noem: "cutting sin dead" met die oog op 

die nuwe lewe wat begin wanneer die gelowige tydens redding met Christus in sy 

opstandingslewe verenig word. Dit blyk dus dat Gal. 2:20 die "objektiewe" aspek van die 

indikatiewe heiliging as betekenisinhoud bet, en daarmee saam die nuwe !ewe wat in vereniging 

met Christus ontvang word waardeur die gelowige werklik in daardie oomblik op God gerig 

word in 'n lewende verhouding. 

Gal. 2:20 het spesifiek betrekking op die eintlike hoofdoel met hierdie studie: daar word nog 

duideliker bevestig wat die indikatiewe heiliging werklik is, sodat die aspek nog duideliker na 

vore kom as die grand vir die imperatiewe aspek. Veral dit wat oor die betekenis van Rom. 6 

in die verband gese is, word uit die betekenis van Gal. 2:20 bevestig en verhelder: die 

verandering wat intree wanneer God die indikatiewe heiliging by die wedergeboorte skenk, is 

inderdaad finaal en onomkeerbaar. Dft blyk uit die feit dat die dood vir die ou lewe van 

sondeslawerny so volkome is dat die mag van die sonde vir goed gebreek word. Ridderbos se 



hieroor: "... the believers die to sin . . . its lordship is broken ... ". Lightfoot is een van die 

outeurs wat daarop wys dat die mag wat die wet deur die sonde oor die arme, verslaafde mens 

gehad het, daarmee saam gebreek word in die vereniging: "Sin and law loose their hold at the 

same time". Dis so onomkeerbaar omdat die aspek van die indikatiewe heiliging 'n "objektiewe" 

waarheid is: die gelowige kry deur sy vereniging met Christus deel aan sy sterwe vir die mag 

van die sonde, en terselfdertyd kry hy deel aan Christus se kragtige opstandingslewe - dit word 

sy opstanding in die nuwe lewe! Die "objektiwiteit" hiervan is daarin gelee dat dit alles God se 

daad is: Hy verenig die gelowiges so met Christus in sy dood en opstanding dat hierdie nuwe 

"posisie" van die gelowiges onafhanklik is van die fluktuerende menslike emosies en optredes 

wat volg op die ontvangs in die voortgaande heiligmaking, ja, selfs onaantasbaar. Dit kan nie 

meer ongedaan gemaak word nie. Deur die ontvangs van die "dubbele geskenk" is die 

fondament gele vir die gelowiges se effektiewe verwerkliking van die imperatiefseis tot 'n heilige 

lewe: hulle kan na die ontvangs 'n ferme "nee" vir die sonde bly se, omdat hulle nou daarvoor 

dood is, en dit nie meer oor hulle sal heers nie (vgl. Rom. 6: 11, 12, 14), asook omdat hulle nou 

die sonde kan oorwin in Christus se opstandingskrag, wat hul deel geword het tydens hul 

vereniging met Hom (vgl. Rom. 6: 11, 12); Hy wat in hulle kom woon het, het immers alle 

vyandelike magte oorwin: sonde, satan, die dood, en die vloek van die wet! Hulle kan ook vir 

die beskuldigings van hul gewete, soos deur die duiwel aangeblaas op grond van hul 

onvolmaakte verwerkliking van die imperatief, "nee" bly se; hulle hoef nie weer te verval in 'n 

patetiese poging om God te probeer behaag deur hul eie verdienste nie. Daar is immers geen 

veroordeling vir hulle wat met Christus verenig is nie (vgl. Rom. 8: 1), aangesien hulle verenig 

is met die Heilige Een by hul wedergeboorte! Verder kan (en moet!) die gelowiges na die 

ontvangs van die indikatiewe heiliging in Christus in 'n voortdurende gerigtheid op God bly 

voortlewe, aangesien die Gees hulle in die indikatiewe heiliging vir die doel op God gerig het. 

Die gelowiges kan dus vanaf die ontvangs van die indikatiewe heiliging 'n heilige lewe lei, 

aangesien die lewe wat hulle ontvang het, die heilige lewe by uitstek is (Christus s'n!), terwyl 

hulle gesterf het vir die ou, selfsugtige, "vleeslike" doodsbestaan. Om hierdie nuwe lewe te leef, 

is die imperatiewe aspek van die heiligmaking, en dit word moontlik deur die indikatiewe 



heiliging waarin hulle Christus as hul nu we lewe ontvang. Dis immers wat Paulus bedoel in Gal. 

2:20: "En wat ek nou in die vlees (in my lewe op aarde) lewe, leef ek deur geloof in die 

(lewende, inwonende) Seun van God". Dis belangrik om te besef dat die voorgaande sin dui op 

dft wat so 'n "voortlewe" as uitlewing van die imperatief tot heiligmaking moontlik maak: die 

vereniging met Christus in sy dood en opstanding. Die slotsom moet dus wees: slegs op grand 

van die ontvangde indikatief word die verwerkliking van die imperatief moontlik; die gelowiges 

sou God immers nooit daarsonder kon behaag nie. 

1.2.3 Slotsom 

Die drieledige doel wat gestel is vir hierdie afdeling (vgl. 1.2.1) is bereik. Eerstens is daar 

duidelik vasgestel dat die indikatiewe heiliging beslis 'n afsonderlike deel van die heiliging is, 

hoewel dit nie losgemaak kan word van die verwerkliking van die imperatief wat daarop moet 

volg nie. Tweedens is gesien dat Vader, Seun en Gees saam in die verwerkliking van die 

indikatiewe aspek betrokke is, hoewel elk van die Orie sy eie onderskeie rol daarin speel. Die 

hoofdoel wat gestel is, is dft waaroor dit by uitstek gaan in hierdie studie, en diJ is 66k bevestig: 

die indikatiewe heiliging is dft wat die verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking moontlik 

maak. 



2. HOOFSTUK TWEE: DIE IMPERATIEWE ASPEK VAN DIE HEILIGMAKING 

2 .1 Inleidend 

In hierdie hoofstuk sal gekyk word na die inhoud en verwerkliking van die imperatiewe 

heiligmaking soos dit verband hou met die indikatiewe heiliging. Voordat die doel in hierdie 

verband in meer detail uitgespel word, is 'n kort verduideliking van wat ek onder indikatiewe 

heiliging en imperatiewe heiligmaking verstaan, vanpas. Hoewel so 'n verduideliking in hoofstuk 

1 gegee is, moet die twee aspekte nou helder bevestig word, sodat die behandeling van dft 

waaroor dit in hoofstuk 2 gaan, vanuit 'n duidelike begrip van die twee aspekte en hul 

onderlinge verband gedoen kan word. 

Soos vroeer gesien, is dit verkieslik dat die indikatiewe aspek heiligillg genoem word, en die 

imperatiewe aspek heiligmaking. Sodoende word beklemtoon dat die indikatief uitsluitlik God 

se werk vfr en fn die mens is, en alhoewel die imperatiewe aspek ook primer God se werk is, 

het die gelowiges self ook 'n verantwoordelikheid en betrokkenheid in die verwerkliking 

daarvan. Die indikatiewe heiliging is die inisiele aspek, en word deur God voltrek by die 

wedergeboorte as die aanvang van die gelowige se nuwe lewe. Die aspek val dus in tyd saam 

met die regverdiging. Die indikatiewe aspek is God se werk vir die mens in die sin dat God aan 

die mens 'n nuwe status skenk: deurdat die Vader die gelowige in Christus plaas, verkry hy as 

deel van Gods genadegawe aan horn die status van kindskap van God. Omdat Christus God se 

Heilige Een is, ontvang die gelowige terselfdertyd die status van heilige; hy is immers nou 

verenig met die Heilige Een! Hierdie statustoekenning se nog niks van die kwaliteit van die 

gelowige se Iewe nie - dit word immers aan horn toegeken by sy wedergeboorte nog voordat hy 

heilig kan begfn lewe - dis suiwer Gods genadige toekenning aan horn op grond van die feit dat 

die Vader horn beskou as in solidariteit met Jesus Christus, aangesien hy in Christus geplaas 

word. Derhalwe ontvang alle gelowiges die status van kindskap en heiliges by die aanvang van 

hul geestelike lewe, en is dit nie net die status van 'n eksklusiewe groepie Christene nie, 



aangesien dit niks met hul eie prestasie of verdienste te make het nie. Dit beteken egter nie dat 

die indikatiewe heiliging niks te make het met die gelowige se ontvangde lewe se kwaliteit nie. 

Dis naamlik so dat naas die feit dat die indikatiewe heiliging God se werk vfr die mens is, dit 

ook God se werk fn die mens is in die sin dat die gelowige by sy wedergeboorte kwalitatief 

afgesonder word van die sondeslawerny, soos wat hy in die statustoekenning "posisioneel" 

afgesonder word van die sonde om net vir God en sy koninkryk afgesonder te wees. Deur die 

gelowige werklik en effektief met Christus te verenig in sy dood vir die ou, sondige lewe, asook 

in sy opstandingslewe - laasgenoemde vind plaas wanneer God sy Gees as "die Gees van 

Christus" in die persoon se hart instuur, om Christus daar as verrese Here teenwoordig te maak 

(vgl. Rom. 8:9; Rom. 8:15) - rig God sodoende self die gelowige op Homself deur Christus 

(vgl. Rom. 8:15-16) in 'n nuwe, lewende verhouding as die "kwalitatiewe" aspek van die 

indikatiewe heiliging. 

Die imperatiewe heiligmaking word primer deur God self verwerklik deurdat die gelowige na 

die ontvangs van die indikatiewe heiliging vind dat God deur sy Gees aanhou om in horn te 

werk, sodat die gelowige sy verantwoordelikheid in die verwerkliking van die voortgaande 

heiligmaking kan nakom deurdat hy kan uitwerk dit wat die Heilige Gees in horn aanhou 

"inwerk" (Fil. 2:12-13). Dft wat die gelowige uitleef op grond van die inspirasie van die 

inwonende Gees van Christus, hou ten nouste verband met dft wat hy ontvang het in die 

indikatiewe heiliging: hy moet nou voortleef in 'n toenemende praktiese vrywording van die 

sonde, omdat hy in die indikatiewe heiliging met Christus verenig is in sy sterwe vir die sonde; 

ook moet hy nou toenemend vir God leef in 'n heilige afgesonderdheid deurdat Christus al hoe 

meer in en deur horn leef. Daar bestaan dus 'n verband tussen die indikatiewe en imperatiewe 

aspekte. God se volgehoue werking in die gelowige in die imperatiewe heiligmaking is die 

waarborg dat die gelowige se voortgang in sy verwerkliking van die aspek sal slaag, en dat die 

gelowige wel by die eskatologiese voleinding volkome heilig gemaak sal wees (vgl. 1 Tess. 

5:23). Hierdie waarhede oor die verband tussen die indikatiewe en imperatiewe aspekte, en oor 

die betekenis van die imperatiewe heiligmaking, sal in die loop van die bespreking in hoofstuk 



2 veel duideliker word, en eksegeties gefundeer word. 

2.2 Die verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking 

2.2.1 Die gelowige se verantwoordelikheid 

In hoofstuk 1 is vasgestel dat die indikatiewe heiliging wat aan alle gelowiges geskenk word by 

hul wedergeboorte, die fondament vorm vir die verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking. 

Hierdie waarheid is bevestig in die bondige, opsommende beskrywing van die betekenis van die 

indikatiewe en imperatiewe aspekte en hul onderlinge verband in 2.1. In voortbouing hierop sal 

nou in meer detail gekyk word na die kontinue verband tussen die twee aspekte, en veral na die 

betekenis van die imperatiewe heiligmaking in die verskillende aspekte daarvan. Vanwee die 

omvattendheid van hierdie sake, sal daarna gekyk word onder verskillende subhoofde. 

In hierdie eerste gedeelte sal gepoog word om aan te toon dat daar 'n appel aan alle gelowiges 

gerig word om hulle verantwoordelikheid na te kom in die verwerkliking van die imperatiewe 

heiligmaking. Ook sal gepoog word om aan te toon dat die feit dat die gelowige in die 

indikatiewe heiliging met Christus verenig is, die voortgang in die heiligmaking nie net moontlik 

maak nie, maar dit ook 'n noodwendige eis maak, sodat die status wat die gelowige ontvang het 

(indikatiewe aspek) nou toenemend in die praktyk van die gelowige se lewe gestalte moet kry: 

die heilig-verklaarde moet nou al hoe heiliger leef vanuit sy vereniging met Christus! Die direkte 

verb and tussen die indikatiewe en imperatiewe aspekte sal dus wat hul aard en kwaliteit betref, 

in meer besonderhede beskou word. Kernagtig gestel, beteken dit dat gekyk sal word na hoe die 

gelowige se sterwe met Christus vir die sonde (indikatiet), opgevolg word deur 'n lewe wat 

toenemend vry word van die oorblyfsels van die ou sondeslawerny (imperatiet); ook sal gekyk 

word na hoe die vereniging van die gelowige met Christus in sy opstandingslewe (indikatiet) 

opgevolg word deur 'n voortleef vir God in Christus se opstandingslewe (imperatiet). Ook sal 

ondersoek ingestel word of, en hoe, die nuwe gerigtheid (indikatiewe aspek) verwerklik word 



in die gelowige se toewyding aan God. Daar sal ook gekyk word na hoe die ontvangs van die 

indikatiewe heiliging as Gods genadegawe lei tot 'n nuwe lewe uit Gods genade, wat derhalwe 

'n volgehoue geloofsafhanklikheid van Christus noodsaaklik maak - dft alles terwyl die gelowige 

in die totaliteit van sy nuwe menswees by die verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking 

betrokke bly in die vertroue dat God horn volkome heilig sal maak by die voleinding. Al die 

aspekte van die verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking sal steeds beskryf word vanuit 

die verband waarin die aspek staan met die indikatiewe aspek. 

Omdat die verwerkliking en inhoud van die imperatiewe heiligmaking onderskeibaar, maar nie 

skeibaar is nie, sal iets oor die inhoud wel ter sprake kom in hierdie beskrywing van die 

verwerkliking. Om dieselfde rede sal ook die verwerkliking nie heeltemal buite bespreking gelaat 

kan word wanneer die klem in 'n latere gedeelte op die inhoud gaan val nie (in 2.2.3). Daar sal 

vervolgens aan die hand van sewe teksgedeeltes gekyk word na dft wat bier as doel gestel is. 

2.2.1.2 Verband: indikatief - imperatief: verwerkliking van 

imperatiewe aspek 

Rom. 6:1-13 (e.v.) 

In hoofstuk 1 is daar redelik breedvoerig gekyk na die betekenis van Rom. 6: 1-11. Daar is 

vasgestel dat God die indikatiewe heiliging in die gelowiges se lewens by hul wedergeboorte 

verwerklik deurdat Hy hulle deur die Gees met Christus verenig, sodat hulle aan sy sterwe vir 

die sonde, asook aan sy opstandingslewe, dee! kry. Wat egter bier ter sprake is, is hoe dit 

duidelik word dat daar 'n appel aan alle gelowiges om die imperatiewe heiligmaking te 

verwerklik, voortvloei uit die ontvangs van die indikatiewe aspek. Daar word nou aan die saak 

aandag geskenk. 

Konig se dat die betekenis van Rom. 6: 1-10, waarin aangetoon word dat die gelowiges reeds 



saarn met Christus vir die sonde dood is en saam met Hom 'n nuwe lewe (Hyself!) ontvang het, 

die lanseerbasis is wat dit moontlik maak om die vuurpyl in die lug te kry. Daarmee bedoel hy 

dat die ontvangde indikatief van die heiliging die verwerkliking van die imperatiewe 

heiligmaking moontlik maak (1983: 151). Hendriksen praat in dieselfde trant in sy verklaring van 

Rom. 6: 11: hy wys daarop dat die gelowiges deur vereniging met Christus hulle ou, sondige 

lewe afgesterf het, en lewend gemaak is saarn met Christus; die aspek, se hy, word die "take-off 

point" vir die gelowiges om op 'n totaal nuwe manier te lewe ("all their thinking, planning, 

rejoicing, speaking, doing"). Hy se: "Their lives from day to day must show that they are no 

longer what they used to be" (1980:201). Hierdie twee outeurs stem dus ooreen in hierdie 

verband. 

Luther dui in sy kommentaar oor Rom. 6: 10 aan dat hy glo dat die nuwe lewe wat die gelowige 

ontvang het tydens vereniging met Christus saarn met die afsterwe van die ou lewe, 'n 

onomkeerbare lewensverandering teweeggebring het in sy lewe: hy kan nooit weer terugkeer tot 

die ou lewe nie, en hy kan nooit weer die nuwe, ontvangde lewe verloor nie. Aldus Luther: 

But the life He lives He lives to God. Nothing lives to God ... except that which lives 
eternally and spiritually . . . Therefore since this life [van Christus A.J. v. W.] is 
eternal, it is necessary that the man who dies to sin should die only once, since only 
an eternal life can follow this kind of death, and in this life there can be no death, 
for otherwise it would not be eternal. Nor can a person who died once to sin die to 
sin again (1972:315) (beklemtoning myne). 

Hoewel hierdie vers spesifiek dui op Christus se dood vir die sonde, soos Hy daarvoor aan die 

kruis gesterf het, as finaal afgehandel ("eens en vir altyd"), waarop sy nuwe lewe gevolg het 

(" ... die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God"), dui die konteks waarin dit voorkom, aan dat 

Luther reg is as hy daaruit die afleiding maak dat ook die gelowiges eens en vir altyd vir die 

ou lewe gesterf het, en na hul vereniging met Christus vir ewig in God se teenwoordigheid sal 

voortlewe. Edwards bevestig in sy eksegese van vv. 1-2 dat die nuwe staat [indikatiewe heiliging 

A.J.v.W.] finaal en onherroeplik is: 

If in Adam life leads to death, in Christ the sequence is reversed: death leads to life 
(we died ... we shall live). By faith Christians share Christ's death and resurrection 
(1992: 158-159). 



Jonker wys op die volkomenheid van die gelowiges se vrywording in sy eksegese van Rom. 6:2; 

hy se dat Christus self deur sy dood vry is van enige eise wat die sonde met betrekking tot Hom 

as verteenwoordiger van die sondaars kon gehad het; daardeur is almal wat Hy verteenwoordig 

het, saam met Hom aan die mag en eise van die sonde onttrek [indikatiewe heiliging A.J.v.W.], 

sodat mense soos die Romeine wat met Christus gesterf het, eenvoudig nie meer in die sonde 

kan bly nie [imperatiewe heiligmaking. A.J.v.W.] (1976:92). Derhalwe moet hulle 'n 

geloofsbeslissing maak: in die lig van hierdie radikale lewensvernuwing moet hulle hulself as 

dood beskou vir die ou lewe van sondeslawerny, "maar lewend vir God in Christus Jesus, onse 

Here" (v. 11). Dat Paulus hier inderdaad die oorgang maak na die appel tot die verwerkliking 

van die progressiewe heiligmaking deur die gelowiges, word deur Murray bevestig: 

To a large extent the progress of sanctification is dependent upon the increasing 
understanding and appropriation of the implications of that identification with Christ 
in his death and resurrection. Nothing is more relevant to progressive sanctification 
than the reckoning of ourselves to be dead to sin and alive to God through Jesus 
Christ (cf. Rom. 6: 11) (1977:311) (beklemtoning myne). 

Hierdie "geloofstoerekening" kan immers nie beskaam nie: soos Luther aangedui het, is die dood 

vir die ou !ewe, en die nuwe lewe wat in vereniging met Christus ontvang is, dft wat op die 

onomkeerbaarheid van die gelowiges se nuwe menswees dui; al wat vir hulle oorbly, is om te 

glo dat die mag van die sonde in hul lewens finaal verbreek fs, soos vers 14 aandui ("Want die 

sonde sal oor julle nie heers nie"), sodat hulle diens aan die sonde kan (en moet!) aanhou weier 

(soos vers 12, en die eerste gedeelte van vers 13 aandui), en kan voortgaan om hulself en hul 

"lede" tot beskikking van God te stel "as mense wat uit die dode lewend geword het" (v. 13), 

sodat hulle "in die <liens van God" kan bly voortlewe. Murray is dus reg: die gelowiges kanjuis 

(en slegs!) vir God lewe omdat hulle steeds besef dat die sondemag in hul lewens finaal verbreek 

fs, en dat hulle onherroeplik met Christus verenig is in sy opstandingslewe. Murray wys tereg 

daarop dat vers 14 'n indikatief is, op grond waarvan die imperatiewe van vv. 12 en 13 uitgeleef 

kan word: 

The first clause in verse 14, 'For sin will not have dominion over you' is a statement 
of assured fact and should not be interpreted as imperative nor as pointing to a 
blessing reserved for the future ... As indicative rather than imperative the assurance 
affirmed makes valid and relevant the exhortations in verses 12 and 13 and provides 
the encouragement and incentive to the fulfilment of the imperatives (1965:228). 



Dit wil se: "... die sonde sal oor julle [die gelowiges A.J. v. W.] nie beers nie ... " (in die 

voortgaande verwerkliking van die beiligmaking) juis omdat bulle vir die sonde gesterf bet in 

'n nuwe lewe in Cbristus (indikatiewe beiliging). Oat die gelowiges die appel tot voortgaande 

beiligmaking bewustelik en op volgeboue basis moet bly verwerklik deur in die geloof te bly 

voortlewe in bul verenigdbeid met Cbristus, blyk uit die feit dat vers 4 se dat bulle na die dood 

en begrafnis van bul ou lewe na bul doop in "'n nuwe lewe kan [moet! A.J.v.W.] wandel''. 

Newell verduidelik dat die betekenis van die laaste gedeelte van vers 4 daarop neerkom dat die 

gelowige met Cbristus opgewek is tot 'n nuwe lewe in die nuutheid van sy (ontvangde) lewe, 

en nie net tot 'n nuwe lewenspatroon nie (1938:207-208). Die volgende blyk dus: die 

indikatiewe beiliging se ontvangs (mede-sterwe en -opstanding met Cbristus) is die voorvereiste 

vir die voortlewe ("wandel") in die nuwe lewe (die voortgaande beiligmaking) - die imperatiewe 

aspek vloei dus voort uit die indikatief as die fondament daarvan; daar is 'n direkte verband 

tussen die twee aspekte se aard en kwaliteit: die gelowige leef voort in die imperatiewe 

beiligmaking deur die ou, sondige lewe waarvoor by gesterf bet, nie weer te probeer terugkry 

nie - dis onmoontlik volgens v. 2! Inteendeel, die ontvangde nuwe lewe, die van Cbristus in sy 

opstandingskrag, bly sy !ewe waarin by vir God bly voortleef in die voortgaande beiligmaking. 

Dit verklaar waarom by sonder vrees of twyfel kan aanhou om bomself en sy "lede" aan God 

toe te wy, en in God se diens kan bly voortlewe (vv. 12, 13): Cbristus bet die sonde, en die 

konsekwensies daarvan, eens en vir altyd oorwin toe Hy uit die dood opgestaan bet; dus: "Die 

dood beers oor Hom nie meer nie" (v. 9); sy opstandingslewe is nou, na die ontvangs van die 

indikatiewe beiliging, die gelowige se deel in sy verenigdbeid met Cbristus sodat ook by in die 

beilige oorwinnaarslewe oor die ou, sondige lewe kan beers. Sy nuwe lewe wat by in toewyding 

aan God bly uitleef, is vir God aanneemlik omdat dit Cbristus se beilige !ewe (soos ontvang in 

die indikatief) is wat by bly uitleef in sy verbouding met God! 

Lloyd-Jones wys op die "oneweredigbeid" tussen die eerste en die tweede gedeelte van die 

imperatief van vers 13: in die eerste gedeelte word net gese dat die gelowiges nie but "lede" tot 

beskikking van die sonde moet stel nie, terwyl die tweede gedeelte aandui dat bul eers bulself 



("julleself") aan God moet toewy voordat hulle (ook) hul "lede" as werktuie in die diens van 

God moet stel. Hy glo dat hierdie "oneweredigheid" daarop dui dat die gelowiges in elk geval 

nooit weer onder die mag van die sonde kan leef nie, terwyl hulle as lewendgemaaktes in 

Christus vir God werklik in toewyding aan Hom kan lewe: 

He does not tell us not to yield ourselves unto sin, for this reason, that we cannot 
do so if we wanted to. Is that going too far? No, for the reason that I am simply 
repeating what the Apostle has been saying from verses 1 to 11. He has already 
asked in verse 2, 'How shall we that have died unto sin' ... it belongs to the past ... 
it means 'once and for all' - live any longer therein?' 

Oor die positiewe gedeelte van die imperatief se hy: 

'Present' means, ... 'Put yourselves at His service', 'put yourselves at His disposal' 
... Nobody but a Christian can do that. You must be alive [in Christ A.J.v.W.] 
before you can do that (1975:169, 170, 171-172). 

Myns insiens is die afleidings korrek. Gelowiges kan (en sal!) weer sondig na hul vereniging 

met Christus, maar, soos vv. 2 en 14 aandui, sal hulle nooit weer slawe van die sonde wees nie; 

die genade van God heers immers in hul lewe deurdat hulle verenig is met Christus "tot die 

ewige lewe" (Rom. 5:21)! Die gelowiges kan dus doelbewustelik en werklik vir God lewe in die 

voortgaande heiligmaking vanuit die radikale, onomkeerbare lewensvernuwing wat hulle tydens 

vereniging met Christus (indikatiewe heiliging) ontvang het! Myns insiens dui hierdie waarheid, 

soos dit veral in vers 13 duidelik word, op nog 'n verband tussen die indikatiewe en imperatiewe 

aspekte: die nuwe lewe, waaruit die nuwe gerigtheid voortspruit soos ontvang in die indikatiewe 

heiliging (vgl. 1.1.2), word voortgesit deur die gelowiges wat aanhou om in die voortgaande 

heiligmaking op God gerig te bly - dfs immers waarop die "stel julleself tot beskikking van God" 

(v. 14) dui; dis nie 'n meganiese toewyding nie, maar 'n "lewende" toewyding, en daarom doen 

hulle dit in 'n gerigtheid op God "as mense wat uit die dode lewend geword het" (v. 14)! Myns 

insiens bevestig vers 17 hierdie wonderlike waarheid: die gelowiges het "van harte gehoorsaam 

geword" aan God en die evangelie; dit is, hulle lewe vir God vanuit 'n innerlike gerigtheid op 

Hom (imperatiewe heiliging), soos dit moontlik geword het toe hulle op God gerig is deur sy 

Gees in die indikatiewe heiliging. Hodge bevestig in sy verklaring van v. 17 dat die gelowige 

se gerig-bly op God in sy verwerkliking van die imperatiewe aspek spontaan en opreg is, 

aangesien die sondemag in sy lewe werklik verbreek is (1972:207-208). Haldane bevestig op 



grond van Rom. 6: 13 dat die imperatiewe heiligmak:ing nie net kan nie, maar meet voortspruit 

uit die ontvangde indikatief; in alle fasette van hul lewens verwag God van die gelowige om sy 

"lede" tot sy beskikking te stel! (1958:256). 

My slotsom is dat gelowiges, socs Jakobus se, ondervind dat hulle nog struikel, en selfs sondig 

(vgl. Jak. 3:2); telkemale meet hulle hul weer tot Christus as hul Voorspraak: by die Vader wend 

om vergifnis te kry, socs Johannes se (1 Joh. 2: 1). Tog is hulle, socs uit die betekenis van Rom. 

6 duidelik geword het, nie meer slawe van die sonde nie - dit beers nie meer oor hulle as 'n 

dodelike mag nie. Die rede hiervoor is dat God hulle s6 met Christus verenig het in sy dood vir 

die sonde en in sy opstandingslewe (indikatiewe heiliging) dat hulle in oorwinning oor die sonde 

in Christus se heilige lewe kan voortleef in verhouding met die Vader (imperatiewe 

heiligmaking). Dit beteken dat hoewel hulle nie in volmaaktheid vir God lewe nie, hulle wel in 

egtheid vir Hom lewe. Hierdie lewe van progressiewe heiligmak:ing leef hulle "van harte" uit 

in gehoorsaming van die appel tot heiligmak:ing, en dft wel in ooreenstemming met "die 

voorbeeld van die leer [die eise van die evangelie A.J. v. W.] wat aan . . . (hulle) oorgelewer is" 

(Rom. 6: 17). 

Daar is in die bespreking oor Rom. 6 in hierdie afdeling vasgestel dat die gelowige tydens sy 

vereniging met Christus die ou, sondige lewe afgesterf het, en aan Christus as sy nuwe lewe deel 

gekry het. In die lig hiervan is dit moeilik om te verstaan waarom gelowiges nog sondig; indien 

hulle saam met Christus gekruisig is, behoort die ou lewe immers iets van die verlede te wees, 

en Christus wat sy I ewe in en deur die gelowige kom leef, kan immers nie sondig nie! Die ander 

kant van die saak is egter dat die gelowige, hoe sinloos dit ookal mag wees, telkemale weer 

vanwee sy oorblywende verdorwenheid ontrou raak, en terugval op eie pogings, of weer 

eiesinnig optree. Hoewel Christus as sy lewe dus volmaak is, is sy voortgesette geloofstoeeiening 

van Hom in die verwerkliking van die imperatiewe aspek nie volmaak: nie. Derhalwe sondig hy 

steeds. 



Gal. 2:20 

Onder 1.2.2 is gekyk na die betekenis van hierdie vers sover dit die indikatiewe aspek van die 

heiliging betref. Daar is vasgestel dat hierdie vers leer dat die gelowige saam met Christus 

gekruisig is, en dat die mag en die vloek van die sonde en die wet sodoende in sy lewe gebreek 

is; ook het die gelowige verrys tot 'n nuwe lewe saam met Christus (indikatiewe heiliging). Die 

klem sal nou val op die konsekwensies van hierdie wonderlike lewensvernuwing in die 

verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking. Die vers self se dat Christus in en deur Paulus 

lewe mi die wonderlike lewensvernuwing. Dit beteken dat hy letterlik Christus as sy nuwe lewe 

ervaar (vgl. Kol. 3:4); die heiligmaking verwerklik Paulus dus deur Christus op volgehoue basis 

te vertrou om in en deur horn te lewe. ("En wat ek nou in die vlees [my liggaam/as mens 

A.J.v.W.] lewe, leef ek deur die geloof in die [lewende, inwonende A.J.v.W.] Seun van God 

... "). Stamm wys daarop dat hierdie voortleef in Christus se opstandingslewe, soos dit 

voortspruit uit die radikale lewensvernuwing wat plaasgevind het deur die vereniging met 

Christus (indikatiewe heiliging), 'n ware bevryde lewe is: bevry van die vloek van die wet (soos 

ontvang in wat ek noem die indikatiewe heiliging) om in gewilligheid vir God voort te lewe in 

hierdie bevryde staat in verenigdheid met Christus: 

A moral, spiritual fellowship with Christ in his death and resurrection, which takes 
the Christian's 'I will' captive to 'the mind of Christ', replacing the law as a design 
for living (Buttrick 1978:489). 

Dat die klem val op die bevrydheid van die vloek van die wet om 'n Godbehagende lewe te lewe 

deur Christus te vertrou om in en deur horn te lewe, blyk uit die konteks - veral uit vv. 19 en 

21. Hier dui Paulus aan dat hy nou vir die wet dood is - dit is, hy probeer nie meer om God te 

behaag deur dooie wetswerke nie - inteendeel, hy leef nou uit die genade van God in Christus 

("Ek verwerp nie die genade van God nie ... (anders) ... het Christus tevergeefs gesterwe": v. 

21). Dft doen hy deur die enigste ware heilige lewe in en deur horn te laat leef: Christus in sy 

opstandingslewe! 

Die volgende blyk dus duidelik uit die betekenis van Gal. 2:20: dieselfde boodskap kom deur 



as in Rom. 7:1-6: deur sy vereniging met Christus, en sy deelkry aan sy dood vir die sonde en 

die vloek van die wet, asook sy deelkry aan Christus se opstandingslewe (indikatiewe heiliging), 

is die gelowige nou vry as "vrou" van "haar" ou "man" waaraan sy gebonde was (die wet) 

(Rom. 7: 1, 2 en 4), om in vryheid aan Christus as "haar man" te behoort sodat die gelowige nou 

in sy verenigdheid met Christus Hom kan vertrou om so deur horn te leef dat die Vader behaag 

sal word deur sy afgesonderde lewe vir Hom (imperatiewe heiligmaking). Dit blyk dus ook 

volgens Gal. 2:20 dat die imperatiewe heiligmaking inderdaad voortvloei uit die indikatiewe 

aspek as die fondament daarvan. Dit blyk ook dat die inhoud van die imperatiefsverwerkliking 

in 'n sekere sin dialekties is: die gelowige leef wel, maar in 'n sekere sin tog nie, omdat 

Christus, met wie hy verenig is, en bly, deur horn leef in die krag van sy Gees. Dit blyk ook 

dat die imperatiewe heiligmaking nie op 'n meganiese manier verwerklik word nie - die 

gelowige moet, soos Paulus, Christus bewustelik bly vertrou om in en deur horn te lewe sodat 

hy die Vader kan aanhou behaag (" ... leef ek deur die geloof in die Seun van God ... "). Verder 

blyk dit ook dat hierdie volgehoue verwerkliking van die heiligmaking in 'n gerigtheid op 

Christus voltrek word: ons, soos Paulus, bly in volkome afhanklikheid van Hom op Hom gerig 

om in en deur ons te lewe. Dit blyk ook dat hierdie voortgaande heiligmaking soos deur die 

gelowige verwerklik, die nakom van sy verantwoordelikheid is. 

Dit blyk dus uit Gal. 2:20 dat die boodskap van Rom. 6:1-13 (e.v.) bevestig word: Paulus (as 

verteenwoordiger van alle gelowiges) is in die indikatiewe heiliging in die totaliteit van sy lewe 

van die sondeslawerny bevry, en volkome met Christus verenig, sodat hy nou kan, en moet, 

voortgaan om die imperatiewe heiligmaking te verwerklik deur in geloofsvertroue op Christus 

te bly steun om sy heilige, kragtige opstandingslewe in en deur horn te leef. Dft wat nuut is in 

die vers, wat nie eksplisiet uitgespel is in Rom. 6: 1-13 nie, is dat die gelowige vir die vloek van 

die wet ook dood is, en nie net vir die sondemag nie, sodat hy nie hoef te probeer om die 

imperatiewe heiligmaking in eie krag te verwerklik om God te probeer behaag nie - hy leef nou 

in Christus se krag vir God omdat hy bevry is van die vloek van die wet ook! Hoe omvattend 

hierdie vryheid is, blyk uit Betz se kommentaar oor Gal. 2:20 (en oor v. 19): 



Surprisingly, Paul declares the 'I' to be dead; if he speaks of 'living for God' as the 
goal of Christian existence, that 'life' must be different from the 'life' of the 'I'. 
'Crucifixion together with Christ' implies not only 'death to the Law' (2: 19), but also 
'death to the I'. The 'I' belongs to the sinful 'flesh with its passions and desires' 
(5:24) (1979: 123). 

Paulus (en alle Christene!) se vrywording in die indikatiewe heiliging behels dus ook 'n 

vrywording van die sogenaamde "verfynde" sonde van selfgesentreerdheid, wat so subtiel 

insluip; hy is nou immers 'n nuwe mens in Christus, sodat hy nou in en vir Christus en die 

Vader kan lewe in die imperatiewe heiligmaking. 

Kol. 3:1-5 (e.v.) 

In Kol. 3:3 se Paulus dat die gelowiges in Kolosse saam met Christus gesterf het, terwyl hy in 

v. 1 se dat hulle saam met Christus opgewek is. Dit is niks anders nie as wat ek die indikatiewe 

heiliging noem. Volgens Paulus se beredenering in Kol. 3 is die konsekwensie van hierdie 

radikale lewensvernuwing dat 'n noodwendige appel tot die gelowiges daaruit voortvloei om 'n 

lewe te lei wat op Christus en God gerig is (v. 1), asook om gerig te wees op "die dinge daarbo, 

nie wat op die aarde is nie" (v. 2) - en dft is weer deel van wat in die studie die imperatiewe 

heiligmaking genoem word. In v. 3 se Paulus dat die gelowiges deur vereniging met Christus 

nou ook in 'n intieme verhouding met die Vader staan (" ... julle lewe is saam met Christus 

verborge in God"). Dit beteken: die ontvangde indikatief van die opstanding met Christus in die 

nuwe lewe noop die gelowiges om in hul lewe daarna die imperatiewe heiligmaking te 

verwerklik deur op God en Christus gerig te bly (" ... soek die dinge daarbo ... " {ens.}), en om 

in hulle "hemelse", in plaas van 'n wereldgeorienteerde, verhouding met die Vader deur Christus 

te bly voortlewe. Dieselfde boodskap kom dus in hierdie gedeelte deur as in Rom. 6 en Gal. 

2:20: die gelowige se ontvangs van die indikatiewe heiliging, wanneer hy met Christus verenig 

word, maak dit noodsaaklik dat hy daarna die imperatiewe heiligmaking sal verwerklik deur in 

toenemende mate die sonde af te le, en vir die Vader te lewe in Christus se opstandingslewe. 

Die klem op die feit dat die nuwe lewe van voortgang in die heiligmaking "nuwe wereld"-gerig 

is in Christus, is egter nuut. Ridderbos skryf so oor hierdie klem in sy kommentaar oor vers 3: 



,Verborgen in God', aan de zichtbare aardse sfeer onttrokken, omdat Christus in de 
hemel is, opgenomen tot God, in zijn gemeenschap ... Dit alles nu geldt van ,uw 
leven' ... Christus vertegenwoordigt voor de zijnen de nieuwe wereld, het nieuwe 
leven, het heil in volstrekte zijn ... De openbaring daarvan is slechts in de toekomst, 
uit de hemel te verwachten, vs. 4 (1960:205) (beklemtoning myne). 

Dit beteken allermins dat die imperatiewe heiligmaking nie tans 'n ryke "inhoud" het nie; 

inteendeel, die opgestane, verheerlikte Christus fs nou die gelowiges se lewe (v. 4), omdat hulle 

in die indikatiewe heiliging met Hom verenig is. Nogtans moet hulle in hul verwerkliking van 

die imperatiewe aspek eskatologies gerig wees, omdat die volheid van hul erfenis in Christus 

eers by die verheerliking ontvang sal word. Die eskatologiese gerigtheid dien dus as aansporing 

vir die gelowiges om volte hou in hul nastrewing van die imperatiewe heiligmaking: dit sal met 

volle en finale sukses bekroon word wanneer Christus gaan verskyn (v. 4)! 

Wat ook nuut is in Kol. 3, is die meer eksplisiete uitspel van 'n hele lys van spesifieke sondes 

wat die gelowiges moet afle in die imperatiewe heiligmaking (vv. 5, 8, 9), juis omdat hulle in 

die indikatiewe heiliging gesterf het vir die ou lewe. Die "maak dood dan" waarmee vers 5 

begin voor die sondes genoem word, beteken: "Le dit af in die lig van die feit dat julle met 

Christus gesterf het vir die ou, sondige lewe". Ook die uitspel van spesifieke karaktereienskappe 

waarmee die gelowiges hulle moet "beklee" as die positiewe deel van die imperatiewe 

heiligmaking, is 'n nuwe klem (vv. 12-15), juis omdat hulle in die indikatiewe heiliging met 

Christus verenig is, en so nuut geword het (v. 10). Patzia stel hierdie "dubbele" 

transformasieproses [indikatiewe heiligmaking A.J.v.W.] s6 in sy verklaring van vers 8: 

Their [die Kolossense s'n A.J.v.W.] whole pagan way of life has been one of 
enslavement to evil powers as well as to evil passions. Fortunately, a wonderful 
change has taken place in them in Christ (the indicative); as a result, they are called 
upon to demonstrate this new life ethically (the imperative) (1990:73-74). 

Die implikasie is dat die gelowiges enersyds nie meer slawe van die sonde en bose magte is nie, 

en derhalwe die sonde toenemend moet afle in hul nuwe lewe (negatiewe aspek van die 

imperatief), en in die plek daarvan op 'n nuwe manier eties sal lewe in Christus (positiewe aspek 

van die imperatief). Dat die nuwe lewe, wat die gelowiges se verantwoordelikheid is, nie vaag 

en onomlynd is nie, maar 'n baie spesifieke inhoud het, naamlik Christus se eienskappe (vv. 12-



17), juis omdat hulle in Hom nuwe mense geword het (vv. 1, 3, 10), is 'n saak wat duidelik 

blyk uit Kol. 3. 

Ef. 2:10 

Sonder om in detail eksegese te doen, kan gese word dat Ef. 2: 10 dieselfde patroon vertoon: die 

indikatiewe aspek van die heiliging word bedoel in die woorde: 11 
••• ons is ~ [God se A.J. v. W.] 

maaksel, geskape in Christus Jesus ... 11
, terwyl die woorde wat daarop volg: 11 

••• tot goeie werke 

wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel 11
, verwys na die imperatiewe aspek. 

Eersgenoemde aspek - die indikatiewe - is immers die vereniging met Christus in sy 

opstandingslewe - en dfs hoe God die gelowiges in Christus geskape het as sy 11 maaksel 11 ! 

Laasgenoemde aspek - die imperatiewe - is, soos gesien is, die gehoorsaamheidsuitlewing in 

verhouding met God deur Christus - en dfs waarna die tweede deel van Ef. 2: 10 verwysl Ook 

in hierdie vers is die boodskap dus dat die indikatiewe heiliging die grond vorm vir die 

verwerkliking van die imperatiewe aspek: daar moet in 11 goeie werke gewandel" (geleef) word 

binne God se wil juis omdat die gelowiges vir die doel met Christus verenig is as God se (nuwe) 

"maaksel" ! McDonald onderskei ook die twee aspekte, hoewel hy nie van die indikatiewe en 

imperatiewe heiliging praat nie (1973:44). McDonald toon dat hy die tweede aspek onderskei 

ashy se: 

The nature and character of the works and the direction of the Christian's daily walk 
... are predetermined ... " [dft wat ek noem die voortgaande of imperatiewe aspek. 
A.J.v.W.] (1973:44). 

Ook Ef. 2: 10 se betekenis dui dus daarop dat die voortgaande imperatief verwerklik word vanuit 

die indikatief as die fondament daarvan. Ook in hierdie geval is daar sprake van 'n appel tot 'n 

heilige lewe ("wandel"), soos blyk uit die woorde "geskape ... tot goeie werke" (dit is, vir die 

doel van goeie werke). Ook die aard van die verwerkliking van die imperatiewe aspek vanuit 

die indikatief stem ooreen met die van die vorige verse: dis as God se nuwe skepping "in 

Christus Jes us 11 
( dit is, verenig met Hom in sy nuwe lewe) dat die gelowiges in die goeie werke 



wat God vir hulle bestem het, moet "wandel" (imperatiewe heiligmaking). Hulle goeie werke 

is dus slegs ware goeie werke - ware heilige lewe - omdat dit in vereniging met Christus verrig 

word. 

Eadie toon aan dat eksegete nie eenstemmig is oor hoe die tweede gedeelte van Ef. 2: 10 vertaal 

moet word nie. Hy wys daarop dat die interpretasie van die gedeelte athang van hoe die 

voornaamwoord O[c; verstaan word. Sommige verklaarders, soos Luther, Semler, Meier en 

Bretschneider, verstaan die woord as 'n datief, sodat die vertaling "To which God hath afore 

ordained us, in order that we should walk in them", vir hulle die korrekte vertaling is. Eadie 

verwerp hierdie vertaling op grond van verskeie tegnies-grammatikale oorwegings. Hy wys op 

nog 'n vertalingsmoontlikheid, soos onder andere deur Stier voorgestaan, waarvolgens die 

voorbereiding (ook) meer dui op die gelowiges wat voorberei word, waardeur hulle in staat 

gestel word om in die "goeie werke" te "wandel" (1979:158-159). Lenski se standpunt, 

waarvolgens God nie die gelowiges voorberei het om in goeie werke te wandel nie, maar wel 

die "goeie werke", is vir my die aanneemlikste: 

What Paul says is not that God prepared us that we should walk in good works (so 
Luther), but that he prepared the good works. Ole; is attracted from &. and is not€</>· 
oTc;. 

Ook wys hy daarop dat dit oor 'n "prepared in advance" van die goeie werke deur God gaan, 

en nie oor 'n "foreordained" daarvan in die deterministiese sin van die woord nie (1961:427). 

McDonald se standpunt stem hiermee ooreen: hoewel hy se dat Foulkes reg is as hy se die 

gelowiges se daaglikse wandel is "predetermined", se hy ook: 

Paul does not say that God has predestinated particular works for the believer. His 
point is rather that God has annexed good works to the grace of His salvation 
(1973:44). 

Ek glo egter Lenski is reg as hy se dat God die tipe goeie werke waarin die gelowiges moet 

voortleef, uitgespel het soos lank tevore deur Hom bepaal, en dit nie aan hulself oorlaat om te 

besluit op welke wyses hulle horn wil (moet) behaag nie (1961:427). Die rede waarom ek my 

by Lenski se standpunt in hierdie verband skaar, is daarin gelee dat Paulus normaalweg in sy 

sendbriewe uitwys dat God spesifieke goeie werke vir die gelowiges bestem het, soos 



byvoorbeeld die baie "moets" en "moenies" wat hulle in hul eenheid met Christus moet uitleef 

in hul nuwe verhoudinge in die liggaam van Christus, in hul gesinsverhoudinge, hul 

werksituasies, ensovoorts. Die "goeie werke" moet hulle doen in al die verhoudinge terwyl hulle 

Christus se eienskappe toenemend moet vertoon, soos Hendriksen aantoon in sy verklaring van 

die tweede deel van Ef. 2: 10: 

We can say that by giving us his Son and by imparting ... faith ... God prepared 
beforehand our good works. When Christ through his Spirit dwells in the hearts of 
believers, his gifts and graces are bestowed upon them, so that they, too, bear fruits, 
such as 'love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness 
and selfcontrol' (Gal. 5:22, 23) (1976:124). 

Dit blyk dus dat die gelowiges se "goeie werke" in hul nuwe verhoudings in hul verwerkliking 

van die imperatiewe aspek juis kwalifiseer as goeie werke omdat hulle nuwe eienskappe vertoon 

- die van Christus - in hul nuwe lewe. Daar moet egter in gedagte gehou word dat hierdie 

eienskappe of "vrug" juis kan toeneem in hul Jewens omdat God hulle in die indikatiewe 

heiliging nuutgemaak bet in Christus. Die kern van die saak is dus dat die gelowiges 'n 

spesifieke tipe nuwe mens word in die ontvangs van die indikatief: mense wat Christus in hul 

Iewens ontvang, juis sodat hulle spesifiek sy eienskappe en optredes in al hul verhoudings in die 

voortgaande heiligmaking kan verwerklik. Hul lewe na die ontvangs van die indikatiewe 

heiliging kan derhalwe beslis nie vaag en ongedefinieerd wees nie. 

Ef. 4: 22-25 Ce. v .) 

Lloyd-Jones meen dat die grond vir die voortgaande heiligmaking die radikale lewensvernuwing 

is wat plaasgevind het tydens die wedergeboorte (indikatiewe heiliging, dus). Die feit dat Paulus 

in Kol. 3:9 se die "oue mens" is reeds afgele, saam met die "werke" daarvan (sonde{s}), terwyl 

hy in Ef. 4:22-24 aandui dat die "oue mens" afgele moet word, is nie vir Lloyd-Jones 'n 

teenstrydigheid nie, aangesien hy glo Paulus bedoel dat die prinsipiele aflegging wat plaasgevind 

het by die wedergeboorte [indikatiewe heiliging A.J.v.W.], daarna opgevolg moet word met 'n 

volgehoue aflegging van sondes, asook met 'n toenemende bekleding met Christus (1982:124). 

Hoekema gee voorkeur aan 'n vertaling van die werkwoorde in Ef. 4:22-24 wat ooreenstem met 



die van die N.l.V.: 

The Greek text of verses 22-24 has three main infinitives ... which mean 'to put off', 
'to be made new', and 'to put on', and which in many versions are translated as 
imperatives ... Following this rendering, the passage would convey a command ... 
Though the translation found in the Revised Standard Version is not grammatically 
incorrect, there is another possibility. These infinitives can also be understood as 
'explanatory infinitives', that is, as simply giving the content of the teaching referred 
to in verses 20-21. In this analysis, Paul is assuming that his readers have 
done what they were taught to do. This understanding of the text makes its teaching 
parallel to that of the similar passage ... from Colossians ... The rendering found in 
the New International Version is therefore to be preferred ... So interpreted, 
Ephesians 4:22-24 tells the believers in Ephesus that they should not continue to live 
as the unconverted Gentiles do (vv. 17-19), since, as they were taught [v. 21 
A.J. v. W.], they have put off the old self and have put on the new self ... therefore, 
it is clear that, according to the New Testament and consistent with its teaching on 
the definitive aspect of sanctification, believers are no longer the old selves they once 
were (Dieter 1987: 80-81) (beklemtoning myne). 

Hoekema toon aan dat hierdie indikatiewe aspek ("definitive aspect of sanctification") die eis 

meebring dat die gelowiges die appel tot voortgesette heiligmaking sal gehoorsaam. Die 

standpunt motiveer hy hoofsaaklik deur te se: 

The infinitive ananeousthai, rendered 'made new' [v. 23] is in the present tense, 
suggesting a continuous process" [imperatiewe heiligmaking, soos dit voortvloei uit 
die indikatief. A.J.v.W.] (Dieter 1987:81). 

Hendriksen se eksegese maak goeie sin: indien Paulus wel in vv. 22-24 vir die Efesiers se dat 

hulle die oue mens af gele het en hulle met die nu we mens beklee bet (indikatiewe heiliging), en 

derhalwe steeds al hoe meer vernuwe word in hul gemoed, maak die "daarom" van vers 25 saam 

met die opdragte wat daarop volg in die res van hoofstuk vier, baie duidelik die appel van die 

imperatiewe heiligmaking uit, soos dit voortvloei uit die indikatiewe aspek. Soos Hoekema egter 

self erken, is die alternatiewe vertaling van die werkwoorde van vv. 22-24, soos gevolg deur 

die oorgrote meerderheid vertalings, grammatikaal korrek. Die interessante is dat Lloyd-Jones 

(soos gesien is) oak uitkom by die slotsom dat die imperatiewe aspek voortvloei uit die 

indikatiewe aspek - al moes hy Kol. 3:9 in die bespreking betrek om die punt te maak. Myns 

insiens is dit egter nie eens nodig om hierdie vers te betrek om hierdie punt te maak nie: vv. 20 

en 21 verwys na die indikatiewe aspek, soos blyk uit die feit dat dit in die verse gaan oar die 

tyd toe die Efesiers Christus leer ken het. Al sou die werkwoorde van vv. 22-24 en verder dus 



as imperatiewe vertaal word, sou dit beteken dat die indikatiewe aspek (vv. 20, 21) gevolg word 

deur die oproep tot die verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking soos dit uit 

eersgenoemde aspek voortvloei (vv. 22-24), asook die praktiese uitlewing van die beginsel in 

alle lewensareas (vv. 25-32). 

Die slotsom bly dus: die imperatiewe heiligmaking kan, en moet, verwerklik word juis omdat 

die indikatiewe aspek verwerklik is. Die appel aan die gelowiges om heilig te lewe in alle 

lewensareas is slegs sinvol omdat hulle reeds van die ou lewe afgesny is, en fn Christus 'n nuwe 

lewe ontvang het. 

2 Tess. 2:13-15 

Sonder om in detail in te gaan, konstateer ek dat hierdie verse dieselfde patroon vertoon: v. 13 

se woorde: "Julie is gered deurdat die Gees julle vir Hom afgesonder het ... " (N.A.V.) dui op 

die indikatiewe heiliging, soos deur die Gees aan die gelowiges geskenk by hul wedergeboorte. 

Die doel van hierdie afsondering van die gelowiges is dat hulle by die wederkoms deel kan 

verkry aan die verheerliking saam met Christus (v. 14). Derhalwe moet hulle in die tussentyd 

heilig lewe, en daarom se Paulus vir hulle: "Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die 

leer ... (ens.)" (v. 15). Die "dan" van vers 15 dui daarop dat die standvastige voortleef as God 

se heiliges (imperatiewe aspek), die noodwendige eis van God is soos gerig aan die gelowiges 

in die lig van die voorgaande. Ek glo Paulus bedoel iets soos die volgende in v. 15: "In die lig 

van die feit dat die Gees julle afgesonder het vir God (v. 13; indikatiewe aspek), omdat Hy wil 

he julle moet uiteindelik saam met Christus verheerlik word (v. 14), moet julle nou as God se 

afgesonderdes bly voortleef in gehoorsaamheid aan Hom sodat hierdie gestelde doel van God 

uiteindelik verwesenlik sal kan word". Weereens, dus: die indikatiewe aspek maak die 

verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking moontlik, en noodsaaklik! 



1 Pet. 1:2 

Onder 1.2.2 is reeds gesien dat hierdie vers sowel die indikatiewe as die imperatiewe aspek van 

die heiliging as inhoud het: " ... het Hy julle ... deur die Gees afgesonder [indikatiewe heiliging 

A.J.v.W.] om aan Hom gehoorsaam te wees" [die appel om die imperatiewe heiligmaking te 

verwesenlik soos dit voortvloei uit die indikatiewe aspek, indirek gestel. A.J.v.W.]. Ironside se 

verduideliking van die betekenis van die vers bevestig die standpunt, hoewel hy nie van 

"indikatiewe heiliging" en "imperatiewe heiligmaking" praat nie. Aldus Ironside: 

It is the same in 1 Peter. The saved are elect, but it is the sanctification of the Spirit 
[indikatiewe aspek A.J.v.W.] that brings them unto the obedience ... of Jesus Christ 
[imperatief, soos dit moet voortspruit uit die indikatiewe aspek; derhalwe die "unto" 
se beklemtoning. A.J.v.W.] ... By the Spirit I am brought to this, and to begin a life 
of obedience - to obey as Christ obeyed. This is the practical effect of the Spirit's 
sanctification ( s .j. : 54). 

Ironside se dus dat die Gees se afsondering van die gelowiges (indikatiewe heiliging), die 

praktiese effek het, (dit wil se, daartoe lei) dat die gelowiges in gehoorsaamheid aan God sal 

begin lewe, en aan God gehoorsaam sal wees soos Christus - [natuurlik nie in volmaaktheid soos 

Christus nie! A.J.v.W.] (imperatiewe heiligmaking). 

Slotsom 

Ek kom tot die gevolgtrekking dat daar 'n duidelike patroon sigbaar is in die Nuwe Testament 

betreffende die heiliging - veral in Paulus se sendbriewe: die indikatiewe heiliging, soos deur 

God in die gelowiges se lewens voltrek by hul wedergeboorte, lei tot die verwerkliking van die 

imperatiewe aspek deur die gelowiges. Dft gebeur om verskillende redes: eerstens is hulle in die 

indikatiewe heiliging af gesny van die ou le we van slawerny aan die sonde deur hul mede-sterwe 

met Christus; ook is hulle met God deur Christus verbind in 'n nuwe verhouding deur hul 

deelkry aan Christus se heilige opstandingslewe; derhalwe sal hulle volgens hul nuwe aard wil 

begin lewe, naamlik in 'n wegbeweeg van die sondige lewe (waarvoor hulle gesterf het), en in 

'n heilige toewyding aan God (met wie hulle in 'n heilige verhouding verbind is in Christus se 



heilige lewe). Tweedens gaan die gelowiges voort om heilig te lewe omdat hulle besef wat hulle 

nuwe identiteit in Christus is (soos ontvang in die indikatiewe heiliging), asook omdat hulle 

verstaan dat die appel tot 'n heilige lewe redelik en logies is in die lig van dft wat God in die 

indikatiewe heiliging aan hulle geskenk het (vgl. Rom. 12: 1-2). Derdens is die proses 

onomkeerbaar: hoewel hulle nog struikel, kan hulle dft wat hulle in die indikatiewe heiliging 

ontvang het, naamlik nuutwording in vereniging met Christus in God se teenwoordigheid in hul 

bevrydheid van die ou lewe van sondeslawerny, nooit weer ongedaan maak nie. Al wat vir hulle 

oorbly, is om dft wat logies voortvloei uit die indikatiewe heiliging, te verwerklik in 'n 

volgehoue, doelbewuste vertroue op Christus: die voortgesette heiligmaking wat van hulle vereis 

word deur God. Dit kan hulle doen juis omdat hulle nou deel verkry het aan Christus se heilige, 

kragtige lewe: as Christus in en deur 'n mens lewe, kan jy immers nie in onheiligheid of in 'n 

verslaafdheid aan die sonde lewe nie - jy kan net vir God lewe! 

2.2.2 God se voortgesette betrokkenheid 

Daar word steeds gehandel oor die verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking, soos dit 

voortspuit uit die indikatiewe aspek. In hierdie tweede gedeelte sal gepoog word om aan te toon 

dat die gelowiges juis die appel tot voortgesette heiligmaking moet, en kan, verwerklik omdat 

God as primere Bewerker aanhou om in hulle te werk om hulle heilig te maak. Daar sal gekyk 

word na hoe hulle in staat gestel word tot hierdie verwerkliking onder leiding van Gods Gees, 

en daar sal begin word om aan te toon hoe die gelowiges sodoende Christus se beeld al hoe meer 

vertoon. (Laasgenoemde aspek sal onder voile bespreking kom wanneer onder 2.3 oor die 

inhoud van die imperatiewe aspek gehandel word). Voorts sal gepoog word om te beskryf hoe 

die imperatiewe aspek steeds in vryheid deur die gelowiges verwerklik word, asook dat dit as 

liefdesuitlewing in hul diepste wese begin, en daarna ook gestalte vind in konkrete. praktiese 

uitlewing in dade as vervulling van Gods gebooie. Dit sal duidelik word dat God nie buite om 

die gelowiges werk om hulle toenemend heilig te maak nie, maar juis deur hulle aktiewe 

deelname aan die verwerkliking. Dit sal ook blyk dat God hulle eventueel volkome heilig sal 



maak by die voleinding. Daar sal steeds, soos in die vorige gedeelte, gesien word dat hulle in 

geloofsafhanklikheid God moet bly vertrou vir die effektief-maak van hierdie proses, aangesien 

dit in Gods genadewerking gefundeerd bly. Ook sal steeds rekening gehou word met die feit dat 

daar 'n direkte, kontinue verband bestaan tussen die indikatiewe en die imperatiewe aspekte, 

soos laasgenoemde voortspruit uit eersgenoemde as die fondament daarvan. Op grond van dit 

alles sal tot 'n samevatting gekom word, asook 'n beredenering van hoe dit alles in die groter 

geheel inpas. 

2.2.2.1 Verwerkliking van imperatief: die gelowige en God betrokke 

Fil. 2: 12-13 

In hierdie twee verse rig Paulus namens God 'n appel tot die gelowiges: hulle moet aanhou om 

hulle "eie heil" uit te werk "met vrees en hewing" (v. 12); hy gaan egter voort deur vir hulle 

te se hulle kan juis die opdrag bly gehoorsaam omdat God in hulle werk "om te wil sowel as 

om te werk na sy welbehae". Die O.A. V. is letterlik korrek volgens die Griekse teks: "want dit 

is God wat in julle werk ... " (v. 13). (Die Griekse teks lui so: 8Eos "f6t.p €anv o EVEP"fWV €v iJµiv 

.. . (ens.)" ; letter lik vertaal : "God for is the (one) operating in you .. . (ens.)" (Marshall 

1975:781) (beklemtoning myne). 

Uit dit alles word sekere dinge duidelik. Eerstens, die gelowiges bet 'n verantwoordelikheid om 

hul eie "heil" uit te werk; dit is, hulle moet die verlossing wat hulle in die indikatiewe heiliging 

ontvang bet, bevorder deur in gehoorsaamheid aan God te bly voortlewe, sodat die volheid van 

die verlossing tot volle wasdom sal kom. Lloyd-Jones stel dit so: 

We say we believe in salvation. We believe God has given us this gift, so then ... 
what are the relative amounts of time we give to these things? Working out our own 
salvation means that we do everything we can to feed this life. to stimulate it. to 
enable it to extend and develop and grow (1989: 178) (beklemtoning myne). 

Daar is gesien dat die lewe wat die gelowiges by hul wedergeboorte ontvang bet, Christus se 

opstandingslewe deur sy Gees is (indikatiewe heiliging). Hierdie lewe moet dus "gevoed" word 



om tot "volwassenheid" te kom. Die appel aan die gelowiges om hulle verantwoordelikheid in 

hierdie verband na te kom, kan nie ontduik word nie. Muller wys daarop dat die "heil" 

(verlossing) wat "uitgewerk" moet word, so omvattend as die ontvangde verlossing self is: 

Al die implikasies van verlossing moet aanvaar en deurgevoer word: in die stryd wat 
gestry moet word, oorwinnings wat behaal moet word, deugde wat ontwikkel moet 
word, geloof wat opgebou moet word, heiligheid wat bevorder moet word, 
gebedslewe wat onderhou moet word, en diens wat verrig moet word - die daaglikse 
waak en bid en werk, die dinge wat by die bekering pas (1977:49). 

Muller is reg: die heil wat ans van God ontvang het, sluit al hierdie aspekte in. Ek glo egter dat 

die groei in heiligheid nie as ge'isoleerd van die ander aspekte in sy lys gesien moet word nie -

al die aspekte vorm deel van die groei in die heiligmaking; 'n mens kan byvoorbeeld nie daarin 

vorder sander om die stryd teen die sonde te stry, of deugde te ontwikkel, of met God te 

kommunikeer in gebed, of om diensbaar te wees (ens.) nie! Tweedens gaan dit dus inderdaad 

hier oar die verwerkliking van die voortgaande heiligmaking, soos dit uit die imperatiewe aspek 

voortspruit. Derdens: dis God se werking deur sy Gees in die gelowiges op volgehoue basis 

waardeur hulle in staat gestel word om hul eie heil uit te werk. Daar is gesien dat die "want" 

waarmee v. 13 begin, op oorsaaklikheid dui. Poole se kommentaar sluit nou hierby aan: 

For it is God Which worketh in you: they should not despond ... or think they did 
labour in vain in the diligent use of means, and should fall altogether under the 
dominion of sin, considering, though they were free agents, yet the efficiency and 
sufficiency was of God, Rom. vi.13, 14; 1 Car. iii.5; who worketh within them 
powerfully and effectually, carrying on the work through all difficulties and 
obstacles, with victorious efficacy, till it be wrought, chap. i.6; Isa. xli.4; Heb. 
xiii.20, 21: God worketh not only by suasion to gain assent, but by a special energy 
effecting what he would have us do" (1979:692) (beklemtoning myne). 

Vierdens, v. 13 toon aan dat God op 'n diep en omvattende manier "inwerk" in die gelowiges 

wat Hy wil he hulle moet "uitwerk": dit gaan oar "om te wil" asook oar om te "werk". Oar 

hierdie twee aspekte se Lloyd-Jones: 

These desires [die "wil" van Fil. 2:13 (0.A.V.) A.J.v.W.] for a fuller and better and 
more perfect Christian life are not self-generated or self-produced. When you have 
a desire to do something good, or a desire to pray, it is God who energises it in your 
will . . . But it affects not only the will. He is the energy and the power also in our 
breathing, in our ability to live this life [dit is, die "werk" (uitleef) van die 
"ingewerkte" begeertes. A.J.v.W.] (1989:170) (beklemtoning myne). 

Vyfdens: hoewel die geheiligdes nie in volmaaktheid vir God lewe nie, leef hulle in egtheid vir 



Hom: net soos die indikatiewe heiliging deur sy Gees bewerkstellig is, gaan God voort om egte, 

God-gelnspireerde begeertes in die gelowiges te werk; ook die doen daarvan deur hulle is in sy 

krag! Oft wat hulle "uitwerk", is dft wat Hy eers "ingewerk" het; derhalwe is die oorsprong van 

wat hulle doen onder sy Gees se leiding, eg; dis 'n ware heilig-word in sy lewe wat hulle 

verwerklik! Sesdens: hoewel God, soos Poole aangetoon het in die Jig van v. 13, op 'n 

effektiewe wyse in die geheiligdes werk, verkrag hy nooit hulle vrye wil nie; hulle word nie 

robotte nie. Lenski, die Lutheraanse teoloog, praat so oor hierdie saak in die lig van vv. 12-13: 

Paul is not using law but gospel. He is assuring his Christian readers that, in their 
complete dependence on God for their salvation, this God will never. never 
disappoint them but by working in them by means of Word and Sacrament will ever 
bring them to keep on in their willing and ... in their working, both object infinitives 
being present and durative. There is no uncertainty, no fear and trembling before 
God but only Gospel assurance that he is the very One to supply all that we need to 
keep willing as well as working ... this invites us to God as the unfailing source of 
all the power and the supply we need (1961:800) (beklemtoning myne). 

Lenski is reg: dit gaan nie oor 'n deterministiese werk van God in die gelowiges nie; inteendeel, 

deur die soete aandrang van sy Gees in hul diepste wese spoor Hy hulle aan om spontaan en 

vrywilliglik in sy wil te wandel ("na sy welbehae", v.13). Dit blyk uit die feit dat God nie by 

hul dade begin nie, maar eers dft wat in ooreenstemming met sy wil is, as begeerte in hul 

diepste wese inwerk ("om te wil"). Oft stem ooreen met die nuwe gerigtheid op God en sy wil 

wat aan die gelowiges geskenk word in die indikatiewe heiliging; hulle gaan dus voort om in 'n 

spontane, vrywillige gerigtheid op God vir Hom te lewe in die verwerkliking van die 

imperatiewe heiligmaking. 

Die essensie van dit alles is dat dit blyk dat die imperatiewe heiligmaking effektief en enduit 

verwerklik sal kan word deur die gelowiges juis omdat God nie ophou om sy begeertes in hulle 

te werk nie; ook bly Hy hulle in staat stel om werklik in die nuwe !ewe wat hulle ontvang het, 

binne sy wil in gerigtheid op Hom te !ewe. Oit blyk dus dat die gelowiges we! die imperatiewe 

heiligmaking verwerklik omdat God die primere Bewerker daarvan is en bly. 



1 Tess. 5: 14-24 

Hierdie gedeelte sal s6 behandel word dat die geheelbeeld behou word, terwyl net sekere verse 

spesifiek aangespreek sal word. 

In vv. 14-22 rig Paulus 'n hele reeks imperatiewe aan die gelowiges aan wie hy skryf. Al die 

opdragte aan hulle het betrekking op die heilige lewenswandel wat hulle in hul verhouding tot 

hul mede-broers in die gemeente en in hul verhouding tot God moet uitleef. So, byvoorbeeld, 

kan hulle net heilig lewe as hulle binne God se orde vir sy gemeente funksioneer deur hulle 

voorgangers te respekteer en eerbiedig (v. 12), in liefde teenoor hulle te leef (v. 13), en God 

se liefdesgebod verder te vervul deur die kleinmoediges te bemoedig, die swakkes te ondersteun, 

en lankmoedig te wees teenoor almal (v. 14). Hierdie aktiwiteite en gesindheid is immers die 

uitvloeisel van God se liefde wat in hul harte uitgestort is (Rom. 5:5), en sodanige 

liefdesuitlewing is immers die vervulling van God se wet (vgl. Rom. 13:8; Gal. 5:14). Om 

dankbaar te wees teenoor God is deel van God se wil in Christus volgens v. 18, en is dus oak 

deel van die heiligmaking waarin hulle moet groei. Vir die gelowiges om hulle van "elke vorm 

van kwaad" te weerhou (v. 22), is om voort te leef in ooreenstemming met die aard van die 

nuwe identiteit wat hulle ontvang het in die indikatiewe heiliging waartydens hulle bevry is van 

die sondemag. Om dinge op die proef te stel, en praktiese uitvoering te gee aan "die goeie" in 

elke opsig, is om in heiligheid voort te lewe soos God dit van die gelowiges vereis. Soos 

Wiersbe uitwys, het die opdrag: "Blus die Gees nie uit nie" (v. 19), alles te make met die 

heiligwording van die gelowiges: 

In using the word quench, Paul pictured the Spirit of God as fire. (See Isa. 4:4; Acts 
2:3; Rev. 4:5). Fire speaks of purity, power, light, warmth, and (if necessary) 
destruction. When the Holy Spirit is at work in our lives and churches, we have a 
warmth of love in our hearts, light for our minds, and energy for our wills. He 
'melts us together' so that there is harmony and cooperation; and He purifies us so 
that we put away sin (1987: 122) (beklemtoning myne). 

Paulus vermaan dus die gelowiges om s6 met die Gees saam te werk dat hulle onder sy leiding 

in heiligheid voor God sal kan lewe. Wat dft alles betref, kan ges8 word: dit gaan oar die 



verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking deur die gelowiges - individueel en saam - in 

vv. 12-22. Hulle het 'n verpligting teenoor God om sy oproep tot 'n heilige wandel in alle 

lewensareas te bly verwerklik. Daar moet egter besef word dat daar 'n spesifieke rede is waarom 

v. 23 volg op hierdie lang lys van opdragte: Paulus wil he die gelowiges moet moed skep in die 

lig van so 'n groot verantwoordelikheid wat hulle voor God het (vv. 12-22, en selfs dft wat op 

v.23 volg: vv. 25-27, ens.): terwyl hulle die verwerkliking van hierdie imperatiewe in hul 

lewens nastreef, is God besig om hulle heilig te maak; in der waarheid sal Hy voortgaan om 

hulle so te heilig dat hulle volkome in heiligheid voor Hom sal staan by die wederkoms van 

Jesus Christus! Ellingworth en Nida bevestig dat die woorde: 11 
••• (God) ... julle volkome heilig 

maak ... 11 werklik op 'n volkome heiligmaak dui (v.23): 

Make you holy in every way is literally 'make you completely holy.' Christians are 
already holy (3: 13) in the sense that they belong to Christ [indikatiewe aspek 
A.J.v.W.], but they need to share ... completely in his life and being. The word 
whole reinforces the idea of completeness (1975:125) (beklemtoning myne). 

Paulus le dus die verband tussen die gelowiges se verwerkliking van die imperatiewe 

heiligmaking enersyds, en die bewerkstelliging van hul heiligmaking deur God andersyds. God 

bewerk hulle heiligmaking nie sander hulle nie, maar terwyl hulle hul verantwoordelikheid 

nakom. Paulus se as 't ware: 11 Streef daarna om in jul hele lewenswandel heilig te word in al die 

fasette van jul lewens; moet egter nie vergeet dat julle dit kan doen juis omdat God besig is om 

so in julle te werk dat julle werklik besig is om heilig te word nie! 11 Christenson se in sy 

verduideliking van die verband tussen vv. 12-22 enersyds, en vv.23-24 andersyds, die volgende: 

There it is, the secret of sanctification: The God of peace Himself will sanctify. The 
one who called you to this life will do it! Sanctification is not merely a roster of 
duties set before us; it is the promise that God, by His Holy Spirit, will work all 
these things in us ... Looking at that list of duties which the Apostle enumerates, we 
could visualize ourselves stumbling after project 2 or 3 or 7 or 10. But the promise 
is: He will sanctify you wholly. He is faithful. He will do it. If we are willing in our 
weakness to be obedient, He is willing in His strength to see that we can be obedient 
(1974:34-35). 

Inderdaad sal God sy heiliges eventueel volkome heilig maak, terwyl hy tans met die proses van 

heilig maak besig is, al doen hy dit deur (soos Fil. 2: 12-13 as beginsel se) sy wil en begeertes 

in die gelowiges te werk deur sy Gees, en aan te hou om hulle in staat te stel om sy imperatiewe 

in sy krag te verwerklik - hy werk immers nie 6m hulle nie, maar in en deur hulle! Paulus se 



persoonlike getuienis is 'n voorbeeld hiervan: terwyl hy al sy kragte inspan om "elke mens 

volmaak in Christus Jesus voor te stel" (Kol. 1:28), is dit in ooreenstemming met ("volgens") 

"~" [Christus se A.J.v.W.] werking wat in my werk met krag" (Kol. 1:29). Dat God die 

inisiatief wat Hy neem in die heiligmaking van die gelowiges, enduit sal volhou, en hul 

heiligmaking sal voltooi, blyk uit die belofte in 1 Tess. 5:24: "fu wat julle roep, is getrou: Hy 

sal dit ook doen 11
• 

Weereens blyk dit dus: die gelowiges kan, en sal, die voortgaande heiligmaking verwerkli~ 

nadat God hulle inisieel geheilig het (indikatiewe aspek), juis omdat Hy as die primere Bewerker 

van die heiliging sal aanhou om in hulle te werk om hulle heilig te maak. Dit blyk ook dat hulle 
,,, "--~-~-,-· 

Hom moet vertrou om hulle te heilig - sonder sy voortdurende "inwerk" deur sy Gees as "die 

Gees van Christus" (Rom. 8:9), sal hulle eie nastreef van sy gebooie dood en futiel wees! 

1 Tess. 3:12. 13 

Ook uit hierdie twee verse se betekenis sou aangetoon kon word dat die verband tussen die 

gelowiges se werk enersyds, en God se werk andersyds, is dat die gelowiges juis al hoe heiliger 

kan !ewe (deur al hoe oorvloediger in hul liefde vir mekaar te word; v.12), omdat Hy dit in 

hulle bewerkstellig deur die werking van sy Gees ("mag die Here julle ryk en oorvloedig maak 

in liefde vir mekaar ... "), sodat die groei in heiligmaking kan voortgaan tot by die vervolmaking 

daarvan tydens die wederkoms van Christus ("... sodat fu julle harte kan versterk om 

onberispelik te wees in heiligheid ... by die wederkoms ... 11
; v.13). Ruimte vir detail-eksegese 

ontbreek egter. 



2.2.2.2 Drie-enige God se betrokkenheid 

Uit die behandeling van verskeie verse het dit duidelik geword dat daar 'n kontinui'teitsverband 

bestaan tussen die ontvangde indikatiewe heiliging en die imperatiewe heiligmaking wat daarna 

verwerklik moet word. In die eerste gedeelte (2.2.1.2) is enersyds gesien dat die mede-sterwe 

van die gelowige met Christus (indikatief), moet lei tot 'n progressiewe "uitwerk 11 van die 

implikasies daarvan deur toenemend in sy daaglikse lewe die sonde(s) af te le (imperatief), synde 

bevry van die mag van die sonde deur die ontvangs van die indikatiewe aspek. Daar is ook 

gesien dat hy andersyds die implikasies van sy mede-opstanding met Christus (indikatiewe aspek) 

moet "uitwerk 11 deur in die nakoming van sy verantwoordelikheid in die verwerkliking van die 

imperatief in steeds toenemende mate Christus se eienskappe in sy lewe te vertoon. Anders 

gestel: die gelowige moet s6 groei in Christus dat hy sal ervaar dat Christus in horn 11 gestalte 

verkry 11
, soos dit uitgedruk word in Gal. 4: 19. Die lyn wat deurloop om die indikatiewe en 

imperatiewe aspekte van die heiliging 'n kontinui'teitslyn te maak, is dus onmiskenbaar: dis nie 

'n vreemde lewe wat die gelowige moet verwerklik in die imperatiewe heiligmaking nie, maar 

wel dft wat hy ontvang het in die indikatiewe heiliging, wat na die ontvangs tot volle wasdom 

moet kom (soos hierbo beskryf). In die tweede gedeelte (2.2.2.1) het dit nog duideliker geword 

dat genoemde kontinui'teitsverband bestaan: daar is vasgestel dat die gelowige juis sy aandeel in 

die verwerkliking van die imperatief kan neem omdat God deur sy Gees voortgaan om in horn 

te werk dit wat Hy in die indikatief in horn begin werk het: 'n afgesonderdheid vir God deur 

Christus van alle ander doeleindes vfr God en sy koninkryk alleen. Die kontinui'teit tussen die 

twee aspekte van die heiliging bestaan dus daarin dat dieselfde God wat deur sy Gees so 'n 

effektiewe vernuwingswerk in die mens verrig het dat hy, in die woorde van 2 Kor. 5: 17, in die 

indikatiewe heiliging 'n "nuwe skepsel 11 geword het, sodat ook alles in sy lewe 11 nuut geword" 

het, terwyl sy ou, sondige lewe finaal en onherroeplik beei'ndig is, daarna in die verwerkliking 

van die imperatief voortgaan om effektief in die gelowige te werk. Hierdie effektiewe voortwerk 

van God in die gelowige lei tot sy groei in die heiligmaking, en dit maak die volmaaktheid 

daarvan by die voleinding 'n vaste sekerheid. Hieruit het dit duidelik geword dat die 



gemeenskaplike faktor tussen die twee aspekte van die heiliging uit die gesigspunt gesien, God 

en sy effektiewe genadewerking deur sy Gees is: die werk van heiliging wat Hy begin het, sit 

Hy voort, en Hy sal dit voltooil 

Ek wil nou aantoon dat daar vir hierdie gevolgtrekking uit die behandeling van die behandelde 

teksgedeeltes, genoegsame verdere bevestigende Skrifgetuienis is. Een so 'n bevestigende vers 

is Fil. 1: 6, waar gese word dat die "goeie werk" wat God in die verlostes "begin het" (toe Hy 

hulle wederbaar het, en hulle die indikatiewe heiliging as Gods genadegawe ontvang het), deur 

Hom "voleindig (sal word) tot op die dag van Jesus Christus". Dit sluit in nie net dat die 

gelowiges in sy teenwoordigheid sal wees by die voleinding nie, maar ook dat die "werk" in 

hulle "voleindig" sal wees - dit wil se, hul heiligmaking deur God sal 'n volkome saak wees. 

Berkouwer is dus reg ashy in sy hoofstuk: "'Sola Fide' and Sanctification" herhaaldelik daarop 

wys dat die totale heiligmaking van die gelowiges gefundeer is in die genade van God. Aldus 

Berkouwer oor die oproepe tot heiligmaking in die Nuwe Testament: 

One thing is entirely certain, namely, that in the New Testament all admonition is 
grounded in and proceeds from the mercy of God (1980:25) (beklemtoning myne). 

Dis immers God wat die heiliging begin deur die mens in die skenk van die indikatiewe heiliging 

nuut te maak in Christus, en dis Hy wat aanhou werk in die imperatiewe aspek om die 

heiligmaking tot voile verwerkliking te bring. Die verwerkliking van albei aspekte is dus 

gegrond in sy genade, en nie in die menslike prestasie of verdienste nie: Hy werk so fn die 

gelowige dat die gelowige kan "uitwerk"! Derhalwe is die sola fide-leer van die Reformatore 
~---~·~·----~·--~·•-''"'~'""'-"'~ '~•,>'o.,..,~._-~~·--·---~~,o--~~-·-•'•'"~·~·-------"' 

Skriftuurlik gefundeerd: deur die geloof alleen word die mens verlos (gered), juis omdat die sola 

gratia-beginsel ook van begin tot einde geld: net soos die gelowige geregverdig word deur die 

geloof in Christus alleen op grond van Gods genadewerking in horn, word hy ook volgens 

dieselfde beginsel geheilig deur God. Berkouwer dui dus tereg aan: 

We must be thoroughly aware that in shifting from justification to sanctification we 
are not withdrawing from the sphere of faith (1980:20). 

Inteendeel, soos hy aandui, val die regverdiging en (inisiele) heiliging saam, en na die inisiele 

heiliging wat by redding ontvang word, mag daar nie in die voortgaande heiligmaking 

I 



wegbeweeg word van die geloofsbeginsel nie, juis omdat die voortgaande heiligmaking gegrond 

bly in die genadewerking van God, en dit dus nie gaan oor opvolgende "fases" wat in eie krag 

verwerklik moet word nie. S6 veroordeel Berkouwer laasgenoemde benadering: 

The moment sanctification is ejected from the temple of faith, and hence of 
justification, that moment justification by faith has become an initial stage on the 
pilgrim's journey ... Successive stages would follow, that of sanctification, for 
instance, and in this stage it would be up to man to act ... Sanctification would then 
be described as a series of devout acts and works performed by the previously 
justified man. The distinction between justification and sanctification could then be 
traced to the subject of each act: God and man . . . It is not hard to see that the 
Scriptures are intolerant of this division (1980:21). 

In ooreenstemming met my beredenering in hierdie afdeling, gaan Berkouwer voort om verse 

op te noem wat dui op die feit dat sowel die inisiele as die voortgaande heiliging gegrond is in 

Gods genade. Hy wys daarop dat 1 Kor. 1:30, 1 Kor. 6:11 en 1 Kor. 1:2 dui op die ontvangs 

van die inisiele heiliging [indikatief A.J.v.W.] as Gods genadedaad in Christus, terwyl 'n vers 

soos 1 Tess. 5:23 dui op die ontvangs van Gods voortgaande genade [imperatiewe heiligmaking 

A.J.v.W.] - die aspek wat God sal voltooi by die wederkoms (1980: 21). Dit blyk dus duidelik 

dat die feit dat God die Alleenbewerker van die indikatiewe heiliging, asook die primere 

Bewerker van die imperatiewe heiligmaking is, die groot saambindende faktor is wat dit 

onbetwyfelbaar maak dat daar 'n onverbreekbare kontinulteitsverband tussen die twee aspekte 

bestaan. 

Konig merk op dat dit opvallend is dat daar 'n neiging in die Nuwe Testament is om die 

gelowiges se heiligmaking in die radikale terme van sondelose volmaaktheid uit te druk juis 

wanneer God se werk in die gelowiges ter sprake is, soos in 1 Tess. 5:23, 1 Kor. 1:8 en Tit. 

2: 14(1983:178). Myns insiens is die rede hiervoor dat dit God is wat besig is om die gelowiges 

te heilig in die imperatiewe heiligmaking, en Hy die werk sal voltooi by die voleinding. Die 

kontinulteitsverband tussen die twee aspekte van die heiliging kan dus in die lig hiervan ook so 

geformuleer word: soos wat die indikatiewe aspek effektief en volkome deur Gods 

genadewerking voltrek word by redding, word ook die imperatiewe aspek op progressiewe wyse, 

en, eventueel, in volmaaktheid, effektief voltrek deur Gods genadewerking in Christus deur sy 



inwonende Heilige Gees. 

Daar is onder 2.2.2.1 ook vasgestel dat die gelowiges juis, en slegs, hulle aandeel in die 

verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking kan neem omdat God sy wil en begeertes in 

hulle aanhou werk, sodat hulle dit kan "uitwerk11 in die krag wat Hy deur die inwonende 

Christus deur sy Gees aanhou verleen aan hulle. Hierdie waarheid het geblyk uit die eksegese 

van Fil. 2:12-13, 1 Tess. 5:14-24, en 1 Tess. 3:12-13. Ook hiervoor bestaan daar voldoende 

verdere Skrifgetuienis dat sover gegaan kan word as om te se dat daar 'n oorsaaklikheidsverband 

bestaan tussen God se bewerking van die imperatiewe heiligmaking enersyds, en die gelowiges 

se verwerkliking daarvan in antwoord op die appel tot heiligmaking andersyds - 'n appel wat 

juis, en noodwendig, voortspruit uit die ontvangs van die indikatiewe heiliging as Gods 

genadegawe. 

Baxter wys tereg daarop dat 2 Tess. 2: 13 daarop dui dat die Heilige Gees die heiliging van die 

gelowiges aktualiseer (1967:206). Dat God dus deur die werking van sy Gees die heiliging van 

die gelowiges verwerklik, word s6 verwoord in die 0. A. V.: 11
••• dat God julle ... verkies het 

tot saligheid in heiligmaking van die Gees 11
• Dat Paulus bedoel dat die inisiele heiliging deur 

God opgevolg sal word deur sy volle verwerkliking van hul heiligmaking, blyk uit die feit dat 

hy in die volgende vers (14) aandui dat God hulle bestem het om die 11heerlikheid van onse Here 

Jesus Christus te verkry 11 (by die wederkoms). Die 11 heiligmaking van die Gees" word in die 

konteks dus die weg waarlangs God die volle verlossing van die gelowiges aktief bewerkstellig. 

Die "so dan, broeders" van die volgende vers (15), waarmee Paulus begin om die heiliges te 

maan tot gehoorsaamheid aan sy voorskrifte en leer, dui op genoemde verband: juis omdat God 

hulle inisieel en volkome heilig maak, moet die gelowiges besef dat hulle in gehoorsaamheid 

moet reageer op God as die Inisieerder van hul heiligmaking deur hul eie verantwoordelikheid 

in die verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking na te kom. Dit beteken dat die ware 

verwerkliking van die heiligmaking van die gelowiges nooit sou bestaan uit enige poging om die 

indikatiewe heiliging wat hulle as 'n geskenk van God ontvang het, te probeer "aanvul" en 



"volledig maak" deur pogings of aksies in eie krag nie, maar slegs uit 'n voortleef uit die genade 

van God wat die Oorsaak is van hulle verwerkliking van die voort~aande heiligmaking: God het 

die gelowiges inisieel nuut en heilig gemaak, en Hy sit die proses voort in die opstandingskrag 

van Christus deur sy Gees, sodat die gevolg daarvan kan wees dat hulle God se medewerkers 

in die verwerkliking van die heiligmaking kan wees in die krag van die ontvangde nuwe lewe, 

terwyl die Gees hulle lei in sodanige verwerkliking. Dis egter belangrik om te besef dat daar nie 

met die oorsaaklikheidsverband bedoel word dat God die gelowiges se vryheid en 

verantwoordelikheid bedreig nie. Daarmee word slegs aangedui dat hulle in 'n vrye 

liefdesreaksie kan, en moet, kies om die inisiatief wat God deur sy Gees neem om hulle op die 

weg van die heiligmaking te lei, vrywilliglik en in sy krag na te volg, soos Fil. 2:12-13 aandui. 

In die bespreking onder 2.2.1.2 het dit alreeds begin duidelik word hoe 'n sentrale rol Christus 

as die nuwe lewe van die gelowiges in die verwerkliking van hul heiligmaking speel. Uit die 

behandeling van Rom. 6, Gal. 2:20 en Kol. 3:1-5 (e.v.) veral, het dit geblyk dat sowel die 

indikatiewe as die imperatiewe aspekte van die heiliging se "inhoud" Christus in sy ryke 

opstandingslewe is. Ek wil hierdie waarheid nou bevestig deur kommentaar te lewer op die 

betekenis van Ef. 3: 17. In hierdie vers word aangedui dat die gelowiges in die lief de van 

Christus "gewortel en gegrond is". Die N. A. V. se vertaling is meer akkuraat: dit dui aan dat 

hierdie groei nog moet voortgaan, en tot volmaaktheid moet kom: " ... dat julle in die lief de [van 

Christus A.J. v. W .] gewortel en gegrondves sal wees ... ". Andrews lewer die volgende 

kommentaar hieroor: 

But if Christ is at home within us, ... love provides a rich soil in which our spiritual 
lives take firm root. We shall be 'rooted and grounded in love'. And what roots 
securely below the surface is free to grow and flourish visibly above it . . . The 
enjoyment of God described by these words grows from the seed-bed of Christ's 
indwelling love. But notice that it does grow. It does not appear instantly. It takes 
time to develop (1982: 161). 

Die beeld wat hier gebruik word van 'n plant wat stewig staan en gevoed word deur die wortels, 

dui dus daarop dat die gelowiges geestelik "gevoed" word om te groei deurdat hulle hul 

"geloofs"-wortels in Christus se liefde laat afgaan, sodat die "plant" van hul geestelike lewe 



vanuit die "wortelstelsel" kan sterk word. Dit beteken dat die gelowiges deur hul 

geloofstoeeiening van Christus in hul afhanklikheid van Hom die imperatiewe heiligmaking 

verwerklik. Om Christus in sy lief de toenemend te leer ken op hierdie wyse (Ef. 3: 17-19), en 

sodoende "vervul ... (te) word tot al die volheid van God" (vers 19), is immers niks anders as 

die voortgesette verwerkliking van die heiligmaking nie! Weereens gaan dit dus nie oor 'n 

vreemde element waaraan die gelowiges skielik moet vasgryp na die ontvangs van Christus as 

die "inhoud" van die indikatiewe heiliging nie, maar wel oor 'n voortleef in toenemende mate 

uit die (ontvangde) rykdom wat daar in die Persoon is wat God se "volheid" is! (Kol. 2:9-10). 

Ook die betekenis van Joh. 1:16 en Kol. 2:9, 10 en 16 sou gebruik kon word om hierdie 

waarheid te bevestig. Dit blyk dus dat die (opstandings-)lewe van Christus in so 'n mate 'n 

gemeenskaplike faktor tussen die indikatiewe en imperatiewe aspekte van die heiliging is, dat 

gese kan word dat hierdie verband Christologies gekwalifiseerd is. 

Ook die waarheid dat God nie buite om die gelowiges sy verwerkliking van die heiligmaking 

bewerkstellig nie, maar wel deur hulle ~ hulle deur die geloof aan Christus as hul "lewe" 

(vgl. Kol. 3:4) bly vasklem, blyk uit die betekenis van Ef. 3:17-19 ter bevestiging van die 

waarheid soos dit geblyk het toe 1 Tess. 5: 14-24 behandel is. Deur die gelowiges tot sodanige 

geloofstoeeiening van Christus te bly in staat stel deur sy Gees, verwerklik God hul voortgaande 

heiligmaking: dis Hy wat Christus in hulle "gestalte (laat) verkry" (Gal. 4: 19)! 

Ek glo dat daar aangetoon kan word dat die kontinuiteitsverband tussen die indikatiewe en 

imperatiewe aspekte van die heiliging nie net Christologies beskryfbaar is nie, maar ook 

pneumatologies: ook die Gees is 'n gemeenskaplike "faktor" tussen die twee aspekte. Myns 

insiens word hierdie saak duidelik as besef word dat die Heilige Gees spesifiek "die Gees van 

Christus" (Rom. 8:9) (beklemtoning myne) genoem word omdat Christus deur die inwonende 

Heilige Gees sy werk in die gelowiges voortsit. Gaybba verduidelik hierdie waarheid mooi in 

sy verklaring van sekere verse uit Joh. 14 en 16: 

Dit is deur die Gees dat Jesus self sal voortgaan om by sy dissipels teenwoordig te 
wees. Want pas na Jesus se belofte aan sy dissipels dat hy hulle 'n Trooster sal stuur 



(Joh. 14:17), voeg hy onmiddellik daaraan toe (v.18) dat die dissipels nie as wese 
agtergelaat sal word nie - want Jesus kom weer na hulle toe. Dit is dus baie duidelik 
dat die Gees nie bloot 'n plaasvervanger vir Jesus wat vir ewig weggaan, is nie. 
Inteendeel. dit is juis deur die Gees dat Jesus self sal voortgaan om by [en in! 
A.J.v.W.] sy dissipels te bly. In die kernagtige taal van M. Green: die Heilige Gees 
is 'clothed with the personality and character of Jesus' (16). Wanneer die Gees 
derhalwe die dissipels "leer" (Joh. 14:26) en hulle in die hele waarheid lei (Joh. 
16:13) sal ... dit ... die waarheid wees wat aan Jesus behoort, wat die Gees aan hulle 
sal verkondig (Joh. 16: 14) ... Kortom, dit is Jesus wat hy sal verheerlik (Joh. 16: 14) 
... Die band tussen die Gees en Jesus wat beklemtoon word. is belangrik (1979:44-
45) (beklemtoning myne). 

In ooreenstemming met hierdie standpunt dat Christus deur die Gees se werking gestalte verkry 

fn die gelowiges in die imperatiewe heiligmaking, is die betekenis van Rom. 8:2-17: anders as 

die ongelowiges, wat slawe van die sonde is (vv. 6, 7), en God dus nooit kan behaag nie (v. 8), 

staan die gelowiges wat "die Gees van Christus" ontvang het (v.9), sodat die Gees hulle [in 

Christus A.J.v.W.] kan lei om in die imperatiewe heiligmaking vir God te lewe (vv. 14, lOb), 

juis omdat dit in die opstandingslewe van Christus deur die Gees is dat hulle nou die sonde kan 

afle (v.2)! Die feit dat v. 2 se: "die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my 

vrygemaak van die wet van die sonde en die dood" (beklemtoning myne), dui daarop dat die 

saak van om uit Christus se opstandingslewe te Ieef deur die inwonende Gees, voortspruit uit 

dit wat eenmaal en onherroeplik gebeur het toe die gelowiges in Christus Jesus gekom het (v .1: 

"... die wat in Christus Jesus is ... "), toe hulle by hul redding ook die ou lewe van 

sondeslawerny onherroeplik afgele het. Dit wil se, die ontvangs van die nuwe vryheid in 

Christus waarvan v. 2 praat [indikatiewe heiliging A.J. v. W.], word voortgesit in die 

verwerkliking van die imperatief in Christus se opstandingskrag deur die Gees. 

Hoewel Borderud in sy eksegese van verskeie verse nie klem le op hierdie intieme 

verbondenheid tussen Christus en die inwonende Gees nie, dui ook sy eksegese op die waarheid 

dat die twee aspekte van die heiliging en die verband daartussen, pneumatologies beskrytbaar 

is. Hy doen eksegese van verskeie gedeeltes, soos 1 Kor. 2:6-15, 1 Kor. 6:12-17, en Gal. 3:2-5, 

en kom elke keer tot dieselfde slotsom: die gelowiges ontvang nie net die belofte van die Gees 

by bekering nie, maar die Gees self. Hy wys ook uit dat die betekenis van Gal. 4:6 'n mens by 



dieselfde waarheid uitbring: om aan Christus te behoort, en derhalwe erfgename te wees, 

beteken nie dat daar gewag moet word vir die belofte van die Gees nie - die Gees word ontvang 

by redding. Die wyse waarop Borderud sekere woorde beklemtoon in die vers, bevestig die feit 

dat erfgenaam-word by redding en ontvangs van die Gees saamval: 

God sent his Son ... to redeem those under law, that we might receive the fall rights 
of sons. Because you are sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts 
(1992:275). 

Hy wys verder daarop dat Paulus later, in Gal. 5:16, die Christene kan maan om te "wandel 

deur die Gees", sodat hulle "nooit die begeerlikheid van die vlees (sal) volbring nie", waarmee 

hy dan bedoel dat die Christene nie 'n "tweede genadewerk" nodig het nie, maar die 

imperatiewe [van die voortgaande heiligmaking A.J.v.W.] moet gehoorsaam deur die Gees wat 

alreeds fn hulle is, te gehoorsaam. Borderud se: 

There is no doubt in Paul's mind that ... we must respond to the Spirit within us in 
concrete obedience (1992:275-276) (beklemtoning myne). 

Ook Stott wys op grond van verskillende verse daarop dat die nuwe bekeerlinge [wat dus die 

indikatiewe heiliging ontvang het A.J. v. W.], alreeds die Gees ontvang het, en dat geestelike 

groei sal plaasvind deurdat die gelowiges toenemend vervul word met die Gees wat alreeds in 

hulle woon, soos hul kapasiteit daarvoor toeneem. Aldus Stott oor die betekenis van Ef. 5: 18: 

Who will deny that a new-born babe in Christ is filled with the Spirit? The body of 
every believer is the temple of the Holy Spirit (1 Cor. 6:19); are we to suppose that, 
when the Spirit enters his temple, he does not fill it? A mature and godly Christian 
of many years' standing is filled with the Spirit also. The difference between them 
is to be found in what might be called their spiritual lung-capacity, namely their 
believing grasp of God's purpose for them (1979:61-62). 

Die gevolgtrekking uit sowel Borderud as Stott se bevindinge is dus nogeens: die Gees is n6g 

'n gemeenskaplike "faktor" tussen die twee aspekte van die heiliging: dieselfde Gees wat in die 

gelowige kom woon by sy wedergeboorte (indikatiewe heiliging) is die Gees wat horn toenemend 

vervul namate sy geestelike kapasiteit vergroot, en namate hy deur toenemende geloof stoeeiening 

aan Christus deur die Gees vasklem in die geloof. Ridderbos toon hierdie kontinulteitsverband 

ook aan in die betekenis van Gal. 5:25, waar Paulus se die gelowiges wat deur die Gees "lewe" 

[dit is, die Gees ontvang het, indikatiewe heiliging A.J.v.W.], ook deur die Gees moet "wandel'' 

[imperatiewe heiligmaking. A.J.v.W.]. Aldus Ridderbos oor die vers: "The second clause 



[imperatiewe heiligmaking A.J. v. W.] speaks of the activity of believers which they exercise ... "; 

hy voltooi sy sin deur te vermeld dat die ontvangs van die Gees die grond van die toenemende 

beoefening van die gelowiges se geloof in die krag van die Gees is: " ... in the strength of the 

new principle granted them" [dit is, die nuwe beginsel wat deur die Gees wat kom inwoon, hul 

deel w6rd: indikatiewe heiliging. A.J.v.W.] (1978:210). In aansluiting hierby kom MacArthur 

myns insiens tot die korrekte slotsom in sy eksegese van Rom. 8:1-14, naamlik dat almal wat 

wedergebore is, die Gees ontvang het, en dat almal van hulle in toenemende mate die krag van 

die Gees in hul lewens sal vertoon [in die imperatiewe heiligmaking, na die ontvangs van die 

Gees in die indikatiewe heiliging A.J.v.W.] deur in sy krag te lewe. So se MacArthur 

byvoorbeeld in sy verklaring van die tweede gedeelte van Rom. 8:9: 

The person who gives no evidence of the presence, power, and fruit of God's Spirit 
in his life has no legitimate claim to Christ as Saviour and Lord. The person who 
demonstrates no desire for the things of God and has no inclination to avoid sin or 
passion to please God is not indwelt by the Holy Spirit and does not belong to Christ 
(1991 :420). 

Weereens, alle gelowiges het die Gees ontvang in die indikatiewe heiliging, en almal van hulle 

kan praktiese bewys van hierdie werklikheid lewer deur in die krag van die Gees teen sonde te 

stry en in toenemende toewyding aan God te lewe. Dat hierdie gevolgtrekking voortspruit uit 

die korrekte eksegese, blyk ender andere uit die feit dat Paulus "die wat vleeslik is" (die 

onwedergeborenes) onderskei van "die wat geestelik is" (die wedergeborenes) in Rom. 8:5. 

Hoewel gelowiges onbegryplikerwys dikwels nog sondig, en nie altyd in ooreenstemming met 

die eise van die nuwe lewe leef nie, is dit nietemin waar dat laasgenoemde groep, wat dus die 

indikatiewe heiliging as Gods geskenk ontvang het, wat die bree tend ens van hul lewe betref, 

hulself prakties van "die wat vleeslik is" onderskei deur oor die algemeen nie meer "vleeslike 

dinge" te "bedink", en in slawerny daaraan te lewe nie, maar wel (oor die algemeen, behalwe 

vir terugslae in hul geestelike lewe) "geestelike dinge" - die dinge van Christus en die Vader. 

Vv. 14-16 dui daarop dat die Gees die gelowiges aanhou lei om in liefde op die Vader gerig te 

bly deur "die Gees van Christus" (v.9). Dfs hul nuwe lewenswandel - die verwerkliking van die 

imperatiewe heiligmaking. (Let op hoe laasgenoemde konklusies ooreenstem met die wat ek 

vroeer gemaak het in my eksegese van Rom. 8:2-17). Om dus die konklusies oor die Gees in 



die gelowiges saam te vat: die feit dat die Gees nog 'n gemeenskaplike 11 faktor 11 is tussen die 

twee aspekte van die heiliging, bevestig enersyds dat die verband tussen die twee aspekte 'n 

kontinui'teitsverband is; andersyds beteken dit dat hierdie verband inderdaad pneumatologies 

gekwalifiseerd is. Dis inderdaad so dat dit in die krag van dieselfde Gees is wat die gelowiges 

ontvang het by hul wedergeboorte (indikatiewe heiliging) waarin hulle voortleef vir God deur 

Christus om die imperatiewe heiligmaking toenemend te verwesenlik. 

2.2.2.3 Progressief verwerklik 

'n Verdere konklusie waartoe ek geraak uit dft wat tot dusver bespreek is, is dat die verband 

tussen die twee aspekte van die heiliging dui op 'n progressiewe verwerkliking van die 

heiligmaking. Die teksgedeeltes wat behandel is vanuit Christologiese gesigspunt, sowel as die 

waarna gekyk is vanuit pneumatologiese perspektief, dui op die waarheid van hierdie stelling. 

So is daar in die behandeling van 1 Tess. 3: 12-13 gesien dat die gelowiges moet aanhou toeneem 

in die liefde van Christus in hul verhouding met mekaar (v.12), sodat die verwerkliking van die 

imperatiewe heiligmaking kan voortgaan om volkome gemaak te word deur God by Christus se 

wederkoms (vgl. 2.2.2.1). So is daar ook gesien dat die gelowiges wat die imperatiewe tot 

voortgaande heiligmaking, soos uitgespel in 1 Tess. 5: 14-22, aanhou verwerklik in hul lewens, 

sal toeneem in die heiligmaking om (soos v. 23 se) by die wederkoms te vind dat God die 

heiligmaking volmaak sal maak (vgl. 2.2.2.1). Ef. 3:7, wat uit Christologiese gesigspunt 

behandel is, het 'n mens insgelyks laat besef dat die heiliging van die gelowiges soos ontvang 

by die wedergeboorte (indikatief), t6eneem soos dit 11 gevoed 11 word deur toenemende 

geloofstoeeiening. So is ook uit die betekenis van Ef. 5: 18 gesien dat 'n toenemende 

Geesvervulling moontlik (en noodsaaklik!) is vir diegene wat aan God behoort. Ook Gal. 5:16, 

18, 22 en 25 beklemtoon die noodsaaklikheid van toenemende (progressiewe) heiligmaking: hulle 

wat deur die Gees lewe [die Gees ontvang het by redding: indikatiewe aspek A.J.v.W.], m6et 

ook deur die Gees 11 wandel 11 [voortleef: imperatiewe heiligmaking. A.J.v.W.]. Dit sal hulle 

regkry deur onder beheer van die Gees te bly voortleef, sodat die Gees hulle toenemend kan 
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"lei" om die "werke van die vlees" (sonde) af te le (vv. 19-21); sodoende kan die Gees hulle in 

staat stel om al hoe meer die negevoudige "vrug van die Gees" (v. 22) te verwerklik. Soos 

Christus toenemend in die gelowiges "gestalte verkry" (Gal. 4:19) in hul verwerkliking van die 

imperatiewe heiligmaking, s6 vorm die Gees sy "vrug" toenemend in diegene wat in 

geloofsafhanklikheid hul lewens deur die Gees onder Christus se beheer stel in die voortgaande 

heiligmaking. 'n "Vrug" is immers iets wat groei, en so groei die gelowiges tot volwassenheid 

in Christus deur sy Gees (Rom. 8:9) wat sy eienskappe in hulle vorm (Gal. 5:22 verteenwoordig 

Chrfstus se eienskappe!). Die groei het vir hulle moontlik geword vanaf die tyd van hul ontvangs 

van die Gees toe hulle by hul wedergeboorte met Christus verenig is (indikatiewe heiliging); 

daarna kan hulle in geloofsgehoorsaamheid op Christus deur die Gees bly steun vir 'n 

toenemende verwerkliking van die imperatief wat lei tot die genoemde groei. 

2.2.2.4 Prinsipieel bevry en tog nog stryd 

Uit Ef. 4:22-32 en Kol. 3: 1-17 blyk dit dat die imperatiewe heiligmaking progressief deur die 

gelowiges verwerklik moet word. As Paulus in Ef. 4 se dat hulle die "oue mens moet afle" (v. 

22) en "vernuwe moet word in ... (hul) gemoed" (v. 23), sodat hulle hul "met die nuwe mens" 

kan "beklee" (v. 24), beteken dit dat hierdie saak toenemend, en in al die fasette in hul lewens 

moet geskied, soos hy in vv. 25-32 aandui. Kol. 3:1-14 se boodskap is dieselfde. Dit blyk dat, 

hoewel die gelowiges deur hul vereniging met Christus nuutgemaak is (v. 3) - dit is, by hul 

redding en ontvangs van die indikatiewe heiliging - hulle in hul lewe daarna al hoe meer moet 

toon dat hulle nuut geword bet. Dit moet geskied deur 'n toenemende afle van die ou 

lewenswyse (vv. 5, 8 en 9) en 'n lewe wat al hoe meer volgens God se wil gevoer word (vv. 

12-17). V. 5 bring egter 'n verdere waarheid aan die Jig: na die prinsipiele verlossing van die 

sondemag (v. 3), moet die ervaring van hierdie verlossing 'n toenemende werklikheid word 

deurdat hulle as 't ware op geestelik-geweldadige wyse hul sondige "lede wat op die aarde is", 

soos hoerery, onreinheid, en gierigheid, moet doodmaak. In aansluiting hierby word in Heb. 

12:4 die gedagte van doodmaak geopper as dit blyk dat die gelowiges "ten bloede toe" moet 



weerstand hied in hul "stryd teen die sonde" - dit wil se, hulle sal so 'n stryd ervaar om die 

sonde af te le, en die sonde moet "vermoor" om dit te verwerklik! Hierdie voortgesette m:yQ 

teen die sonde(s) is die gevolg van die feit dat "die vlees" - die oorblywende verdorwenheid in 

die gelowiges se lewens - aanhou "begeer teen die Gees" fn hulle, "sodat ... (hulle) nie kan doen 

wat hulle wil nie" - dit is, nie sonder 'n intense inspanning die sonde(s) in 'n seepgladde afle 

daarvan kan oorwin nie. S6 hewig is hierdie stryd dat die sonde(s) slegs afgele kan word as 

hulle in. die krag van die Gees toenemend die oorwinning daaroor behaal (Rom. 8: 13). Hierdie 

stryd sal veral onder 3.2.3 tot 3.2.3.5 in meer besonderhede bespreek word. Tans moet egter 

gese word dat dit alles daarop dui dat, hoewel die gelowige prinsipieel verlos word tydens sy 

vereniging met Christus (vgl. Kol. 3:3 en Gal. 5:24), hy die imperatiewe heiligmaking slegs 

progressief sal kan verwerklik te midde van hierdie volgehoue stryd teen die oorblywende 

sondes in sy lewe. Die bemoedigende is dat die gelowige, wat in die indikatiewe heiliging die 

sonde as 'n verslawende mag afgesterf het (Rom. 6:2), in hierdie stryd kan toon dat hy nie meer 

deur die mag oorheers word nie (Rom. 6:4), maar dit inteendeel dit al hoe meer kan oorwin 

(Rom. 6: 12) in sy gehoorsaamheid aan God (Rom. 6: 13). Soos Konig aandui, is 'n gedeeltelike 

verklaring vir die feit dat die gelowige soms nog sukkel met sonde(s) in sy lewe daarin gelee 

dat die evangelie as verbondsevangelie twee kante het, en dat die gelowige se kant telkens weer 

misluk deurdat hy aan God ongehoorsaam raak (1983: 188). Hierdie saak verteenwoordig 'n 

verdere gemeenskaplike "faktor" wat die kontinulteit tussen die twee aspekte van die heiliging 

bevestig: die prinsipiele verlossing van die sondemag in die indikatiewe heiliging moet opgevolg 

word deur die toenemende verlossing van sonde(s) in die imperatiewe heiligmaking. 

2.2.2.5 Samevatting en gevolgtrekkings 

Samevattend kan daar gese word dat daar in die bespreking onder 2.2.2 tot 2.2.2.4 n6g 

duideliker bevestig is dat 'n onverbreekbare eenheid en kontinui'teit tussen die indikatiewe en 

imperatiewe aspekte van die heiliging wel bestaan. Daar is vasgestel dat hierdie kontinu'iteit 

verband hou met die feit dat daar verskeie "faktore" is wat die twee aspekte van die heiliging 



in gemeen het. Dit het geblyk dat een van hierdie gemeenskaplike 11 faktore 11 die beginsels van 

sola gratia en sola fide is; dit is, sowel die indikatiewe as die imperatiewe aspekte is gefundeer 

in die genade van God, wat noodwendig beteken dat albei aspekte verwerklik word deur God 

in die krag van sy Gees, soos ontvang deur die geloof. Eersgenoemde aspek word as Gods 

geskenk ontvang tydens die gelowige ontvangs van Christus, terwyl laasgenoemde aspek daarna 

op volgehoue basis deur die Gees in die gelowige gewerk word soos wat die gelowige in 'n 

geloofswandel met die Here Hom daarvoor bly vertrou. Die 11 inhoud 11 van dft wat God 

genadiglik skenk, is inisieel die mede-sterwe met Christus vir die ou, sondige lewe, asook die 

mede-opstanding met Christus deur geloofsvereniging met Hom in sy opstandingslewe 

(indikatiewe aspek); op voortgesette basis is dit die praktiese ervaring van 'n !ewe van 

toenemende bevrydheid van die sonde(s), en van die oorvloedslewe in Christus se 

opstandingskrag - 66k soos genadiglik deur die Gees 11 ingewerk 11
• Dit is derhalwe duidelik dat 

hierdie 11 dubbele 11 deelkry aan die meriete van Christus se verlossingsarbeid nog 'n 

gemeenskaplike 11 faktor 11 is wat die twee aspekte van die heiliging se verband een van 

kontinulteit maak. In noue aansluiting hierby is op eksegetiese gronde bevind dat die verband 

tussen die twee aspekte as Christologies van aard bestempel kan word, omdat Christus in sy 

opstandingslewe die ware 11 inhoud 11 van albei aspekte van die heiliging is - in die eerste geval 

inisieel, en in die geval van die imperatiewe aspek op voortgesette basis. Die feit dat God self 

die primere Bewerkstelliger van dit alles is, bevestig ook die kontinulteitsverband tussen die 

twee aspekte. Verder is daar op verskeie eksegetiese gronde vasgestel dat sowel die indikatiewe 

as die imperatiewe aspekte bestempel kan word as pneumatologies van aard, sodat ook die 

verband tussen die twee so gekarakteriseer kan word, aangesien dit Chrfstus is wat deur sy Gees 

in en deur die gelowige 11 gestalte verkry 11 in die voortgaande heiligmaking nadat Hy deur die 

Gees kom woning maak het in die gelowige. Oft maak van die verband tussen die twee aspekte 

as't ware 'n 11 organiese 11 verband: dit gaan nie oor iets eksterns nie, maar oor 'n voortgesette 

heilige lewe in die krag van die inwonende Gees nadat die lewe innerlike ontvang is in die 

indikatiewe heiliging. Verder is daar op eksegetiese gronde vasgestel dat die heiligmaking 

progressief verwerklik (moet) word vanaf die oomblik dat die heiliging van die gelowiges 'n 



aanvang geneem het by die ontvangs van die indikatiewe aspek. Aangesien hierdie progressie 

te make het met 'n groei in dieselfde lewe wat ontvang is, dui dit nogeens op die kontinulteit 

tussen die twee aspekte. Die feit dat daar gesien is dat die progressie in die heiligmaking 

plaasvind te midde van 'n ononderbroke stryd teen die sonde, is oak in ooreenstemming met die 

bevinding dat dit oar 'n kontinulteitsverband gaan: die inisiele afgesonderdheid van die 

sondemag en sondes (indikatiewe heiliging) word die toenemende afgesonderdheid daarvan deur 

'n weerstandbied teen die sonde op grand van die prinsipiele vryword daarvan in die indikatiewe 

aspek - die gelowige sou in sy stryd teen die sonde(s) immers nie in toenemende mate die 

oorwinning kon behaal het as die heerskappy daarvan as 'n oorheersende mag nie eers gebreek 

is in die ontvangs van die indikatiewe aspek nie! 

Weereens moet dus tot die slotsom gekom word: al die genoemde gemeenskaplike "faktore" wat 

die twee aspekte van die heiliging en die verband tussen hulle in gemeen het, sander dat daar 

'n vreemde element toegevoeg word, soos byvoorbeeld die gelowige se eie, menslike krag of 

verdienste wanneer daar van die indikatiewe aspek tot die verwerkliking van die imperatiewe 

aspek oorgegaan word, dui onteenseglik op die onlosmaaklike, hegte kontinulteit wat tussen die 

twee aspekte bestaan. Dit beteken dat God die eer moet kry vir die verwerkliking van die totale 

heiliging van die gelowiges: nie net is Hy die Alleenbewerker van die indikatiewe heiliging nie, 

maar oak die primere Bewerker van die imperatiewe heiligmaking. Selfs die aandeel wat die 

gelowige neem in die uitleef van sy verantwoordelikheid om die imperatiewe aspek 'n 

werklikheid te sien word in sy !ewe, vind slegs plaas omdat God deur die Gees van Christus 

horn daartoe in staat stel. Hierdie waarheid is vroeer al besef, maar is deur die bevestiging van 

ou perspektiewe, en deur die uitspel van nuwes, verder bevestig. 

2.3 Die inhoud van die imperatiewe heiligmaking 

Waar die klem tot op hierdie stadium op die verwerkliking van die imperatiewe aspek geval het, 

sal die klem nou op die inhoud val. 



2.3.1 Vervulling van wet: Christus se beeld 

Daar sal eerstens gekyk word of dit so is dat die wet van God, soos veral gegee in die Tien 

Gebooie, nog geld as die wil van God vir sy kinders se lewe van heiligmaking in die Nuwe 

Testament. Indien dit wel die geval is, sal daar gekyk word na hoe die wet toegepas word in die 

konteks van die Nuwe Testamentiese paranese, en hoe dit deel vorm van die inhoud van die 

imperatiewe heiligmaking. In die loop van die bespreking sal Christus se beeld as inhoud van 

die imperatiewe aspek al hoe meer in die prentjie kom, aangesien Hy die vergestalting is van 

die vervulling van God se wet. 

Baie teoloe, veral die wat buite die Gereformeerde tradisie staan, glo dat die wet van God nie 

meer geld as norm vir die lewens van die gelowiges in die Nuwe Testament nie. Die argument 

is normaalweg dat Christus die gelowiges losgekoop het van die vloek van die wet, en dat God 

se kinders in Christus nou onder die genade staan. Voorbeelde in hierdie verband is legio. 

Sidlow Baxter is 'n "heiligheids"-leer teoloog, hoewel hy in sekere opsigte van die Wesleyane 

verskil. Hy wy 'n hele bespreking daaraan om aan te toon dat die wet van God soos gegee in 

die Tien Gebooie nie ongekwalifiseerd geld vir Nuwe Testamentiese gelowiges nie. Hy swak 

die betekenis van God se wet af, en glo God vereis blaamloosheid, en nie foutloosheid nie. Dit 

gaan nou oor 'n wandel in die Gees, en nie oor die onderhouding van die spesifieke gebooie van 

God nie. In wese kom dit daarop neer dat ons bevry is van die eis van die wet, omdat ons nou 

onder die genade is (1975:103-115). Die dispensasionalisme van Feinberg, soos hy sy mentor, 

Chafer, getrou navolg, noop horn om te verklaar dat daar 'n skerpe onderskeid is tussen die 

dispensasie van die wet (wat verby is), en die dispensasie van die genade (waarin ons nou is 

sedert Christus weggedoen het met die eis en vloek van die wet). Terselfdertyd glo hy, weereens 

in navolging van Chafer, dat daar 'n toekomstige "kingdom age" moet aanbreek - die millenium 

-waartydens die wet van God weer op 'n besondere manier sal geld vir die Jade (1980:211-226). 

Newell se standpunt kom as 'n verrassing, aangesien hy in sy teologisering baie neig tot die 

klassieke Gereformeerde siening. Tog swak hy die betekenis van God se wet vir die Nuwe 



Testamentiese gelowige af in sy verklaring van Rom. 8:3-4 as hy se dat nie die wet nie, maar 

wat hy noem die "righteous result of the Law" fn die gelowiges vervul moet word, maar net 

daarna voortgaan om te se: 

A righteous state of living ... is not what God primarily seeks; but rather 'that we 
should be holy and without blame before Him in love ... ' (1938:291-295). 

Myns insiens slaan Newell hier 'n kunsmatige kloof tussen geregtigheidsuitlewing enersyds en 

'n heilige liefdeswandel andersyds. Die gevaar daarvan is dat die hoe eise van God se wet -

veral die Tien Gebooie - misgekyk kan word. So kan voortgegaan word met voorbeelde: teoloe 

wissel tussen die standpunt dat die wet geensins meer geld vir die Nuwe Testamentiese gelowige 

nie, en dat slegs die standpunt versoenbaar is met die feit dat ons in die bedeling van die genade 

in Christus staan, enersyds, en die standpunt dat die wet se eise afgeswak is, of laer gestel is 

in die Nuwe Testament. 

Hierteenoor staan die Gereformeerde teoloe met die standpunt dat God se wet nog steeds ten 

volte geld vir die lewens van Nuwe Testamentiese gelowiges, en dat s6 'n standpunt geensins 

strydig is met die feit dat ons nie meer onder die vloek van die ~et is nie, maar onder die 
-·--~ __ .,_ ... -~.-~-·-·"'~'"~"'°">""'·'-

_g~. Ridderbos toon in sy verklaring van Rom~ 8:4 a~ dat die cl§ van die wet ni6 ~pgehef)' . ~ ' - ~ - ,. 

is nie, maar dat Christus gelowiges van die vloek van die wet bevry het deur die 

~~~~~tigheidseise d.aru::v<lll te vervul, .. sodat die gelowige nou in vryheid, sonder om daardeur 

g;eregverdig te pro beer word, di.t?._ l!i!l~'Y.l!l!LY~ _Gods 'Y.~L~l!!L~~~![,~.t:Lfg_ GtiL!§.t!.1§. Aldus 

Ridderbos: 

Doordat in Christus' dood de zonde haar vonnis heeft ontvangen en haar recht 
verloren heeft op degenen, die in Christus zijn, is eindelijk de weg vrijgekomen voor 
de eis der wet. . . . Daarom keert in Christus de eis der wet terug, maar nu niet 
slechts als tegenover de mens staande eis, maar als in horn tot vervulling komende 
levensgestalte. Want zij voltrekt zich in een wandel, die niet meer door de macht van 
het vlees, maar door die van de Geest bepaaldt wordt (1959: 173) (beklemtoning 
myne). 

Olyott bevestig hierdie standpunt in sy verklaring van Rom. 8:1-4, maar ~s ook daarop dat die 

gelowiges, wat in die krag van Christus (in die leiding van die Gees as die "new manager" in 

die gelowiges se lewens) vir God lewe, nie God se geregtigheidseise in sondelose volmaaktheid 
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sal verwerklik nie, maar wel in egtheid: 

This passage is not teaching that you can have perfect obedience to God in this life, 
otherwise it would plainly contradict chapter 7. Yet it is asserting that a Christian is 
different. The whole principle of his life has changed. The new manager has taken 
over and the whole ... [life] is progressively being changed" (1979:72). 

Olyott besef dat die verwerkliking van die heiligmaking nie s6nder die gelowiges se strewe in 

Christus nie, maar daardeur verwerklik word (1979:71-72). Myns insiens is Ridderbos en Olyott 

verteenwoordigend van die klassieke Gereformeerde standpunt in die verband, waarmee ek dit 

eens is: God se wet geld steeds vir die gelowiges in die Nuwe Testament sander dat die 

geregtigheidseise daarvan afgeswak is. Die verskil is dat die gelowiges nie meer onder die vloek 

van die wet staan in die sin dat hulle veroordeeld is voor God omdat hulle dit nie volmaak kan 

onderhou nie. Christus het die geregtigheidseise van Gods wet in sy heilige aardse !ewe en 

versoenende sterwe vervul namens hulle, sodat hulle nou onder die genade staan, wat beteken 

dat hulle in die krag van Christus deur die Gees die eise van God se wet toenemend kan 

verwerklik in die imperatiewe heiligmaking. Die Gereformeerde teoloog, Ferguson, bevestig 

hierdie 11 derde gebruik 11 van die wet in sy bespreking daarvan (Alexander 1988: 68-71). God se 

wet bly die norm van die gelowige se lewe. Tog word God se wet, soos veral vergestalt in die 

Tien Gebooie, op 'n nuwe manier in die Nuwe Testament verwerklik, naamlik deur die krag van 

die inwonende Christus in die gelowige se !ewe, sodat hy God kan dien "in die nuwigheid van 

die Gees en nie in die oudheid van pie letter nie" (Rom. 7:6). Interessant genoeg, beteken dit 

egter nie dat die eise van Gods wet verlaag of verswak is nie, maar in 'n sekere sin eerder dat 

dit op 'n hoer. meer verfynde en edele manier uitgeleef moet word! Konig dui in sy verklaring 

van die betekenis van Ef. 4:25-32 aan dat 'n mens van die Tien Gebooie een-een kan aftel in 

Paulus se vermaninge tot 'n heilige wandel, maar dan we! op so 'n verfynde, nuwe wyse dat 

daar elke keer, benewens die verbod, ook 'n positiewe opdrag genoem word. Hy wys daarop 

dat Paulus in v. 25 die negende gebod op die !ewe van die gemeente toepas, en vers 28 die agste 

gebod, in v. 31 waarskynlik die sesde gebod, en in 5:3 die sewende en die eerste gebod 

(1980:52). 'n Voorbeeld van hoe die gebod van die Ou Testament, wat as verbod gestel word, 

steeds as verbod geld, maar terselfdertyd 'n dimensie bykry wat op 'n positiewe gebod dui, is 

Paulus se toepassing van die negende gebod in v. 28, waar hy in ooreenstemming met die Ou 



Testamentiese gebod, die gelowiges maan om die leuen en valsheid af te le; hy gaan egter voort 

om die positiewe deel oak te noem, naamlik dat die gelowiges die waarheid met hul naaste moet 

spreek. Hiervolgens kan 'n gelowige nie op 'n tegniese punt wegkom deur te beweer hy het 'n 

deel van die waarheid gepraat nie, terwyl hy prakties en werklik gelieg het deur die deel van 

die waarheid wat die ander persoon in die voile prentjie oar die relevante situasie sou bring, te 

verswyg om moeilikheid of verleentheid te vermy nie! Eadie wys daarop dat die rede wat Paulus 

aanvoer vir die spreek van die voile waarheid, tweerlei is: enersyds gaan dit hier oar die spreek 

van die waarheid van gelowiges in Christus teenoor mekaar; andersyds se Paulus hulle moet 

eerlik wees met mekaar omdat hulle "mekaar se lede" is. Oar laasgenoemde se Eadie: 

Christians are bound up together by reciprocal ties and obligations as members of 
the one body of which Christ is the one Head - the apostle glancing back to the image 
of the 16th verse. Their being members one of another springs from their living 
union with Christ" (1979:347). 

Myns insiens kan 'n mens nag iets byvoeg by wat Konig se oar die gebruik van die negende 

gebod deur Paulus in die lig van dit wat Eadie se oar Paulus se motivering vir die nakom van 

die gebod: die gebod is oak nuut en verfynd omdat dit nou deur Nuwe Testamentiese gelowiges 

in die krag van Christus se opstandingslewe verwerklik word, en dft teenoor mekaar as lede van 

die liggaam waarvan Christus die lewende Hoof is. Dit beteken dat die "inhoud" van die gebod 

sigbaar word in Nuwe Testamentiese sin wanneer Christus se beeld sigbaar gemaak word in die 

uitlewing daarvan. Die "lede" van die liggaam kan immers nie bekostig om op te tree in stryd 

met die karakter van hul lewende Hoof as "die waarheid" (Joh. 14:6), en dit in die krag van "die 

Gees van die waarheid" (Joh. 14:7) nie, maar wel in ooreenstemming daarmee! Soos Konig 

aandui, tref dieselfde dubbelheid 'n mens weer as Paulus die agste gebod toepas in v. 28: 

diefstal is 'n sonde, maar luiheid oak, aangesien 'n mens dan die tyd steel wat God jou gegee 

het om te werk. Die positiewe deel van die gebod wat bykom, is dat 'n Christen nie net in sy 

eie lewensonderhoud moet voorsien nie, maar oak nag s6 werk dat "hy iets kan he om mee te 

deel aan die een wat gebrek het". Hiervolgens is hy wat nie 'n deel van sy imkomste vir die 

armes gee nie, besig met diefstal! (1983:201-202). Hoewel Paulus nie Christus as voorbeeld in 

hierdie verband spesifiek n6em nie, en 'n mens versigtig moet wees om iets "in te lees" in die 

bedoelde betekenis, dink 'n mens dadelik aan sy vermaning in 2 Kor. 8, waar hy die Christene 



oproep om 'n bydrae te maak vir die arm Christene van Judea, en as motivering die feit noem 

dat Jesus Christus as mens op aarde vir hulle die voorbeeld gestel het en "ter wille van (hulle) 

arm geword het, sodat ... (hulle) deur sy armoede ryk kan word" (v.9). Dit sou dus nie vreemd 

wees as Paulus in Ef. 4:28 bedoel het dat die Efesiers Christus se voorbeeld van selfopoffering 

om vir andere te kan gee, moet navolg in hul verwerkliking van die (imperatiewe) heiligmaking 

nie. Dit is duidelik ook die geval in sy gebruik van die sesde gebod in vv. 31-32. Eerstens 

verfyn Paulus die gebod deur gladnie fisiese doodslag, wat deur die gebod verbied word, te 

noem nie, maar oor gesindhede te praat. Omdat 'n mens sy naaste kan doodskree, doodvloek, 

of doodkyk, verbied hy bitterheid, opvlieendheid, woede, vloek en skel. Weereens pas Paulus 

egter die gebod ook positief toe: net hulle wat vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar is, 

en mekaar vergewe soos Christus hulle vergewe het, het die gebod om nie dood te slaan nie, 

vervul, want sonder om op die wyse goed te doen aan mekaar, verontreg hulle mekaar! 

(1983:203). Myns insiens is daar 'n dieperliggende rede vir laasgenoemde aspek van die gebod: 

Paulus haal weereens die gebod se toepassing aan in die konteks van die liggaam van Christus: 

hulle moet mekaar vergewe soos God in Christus hulle vergewe het - met ander woorde, die wat 

mekaar moet vergewe soos God en Christus, moet (en kan!) dit doen juis omdat hulle self die 

genade van God in Christus deelagtig geword het by hul redding. En om die genade te gesmaak 

het, en steeds te smaak, en onvergewensgesind te bly, is 'n dubbele sonde: enersyds versmaad 

jy dan Gods genade, wat, noudat dit ontvang is, uitgeleef moet word (vgl. gelykenis van die 

onbarmhartige dienskneg: Matt. 18:21-35); andersyds slaan jy jou broer in Christus dood met 

wie jy een is in sy liggaam, en sondig so direk teen Christus! Dat Paulus inderdaad hier 

konsentreer op die toepassing van die gebooie binne die konteks van die gemeente as Christus 

se liggaam, blyk verder uit die feit dat hy tussen die vermaninge van vv. 29 en 31, 32, 'n 

spesiale vermaning noem waarin hy die gelowiges waarsku om nie die Heilige Gees te bedroef 

nie. Soos hy in v. 28 die imperatief van die gebod gemotiveer het deur die indikatief dat hulle 

mekaar se lede is, motiveer hy ook in v. 30 die imperatief om nie die Gees te bedroef nie met 

die indikatief dat die Gees hulle as liggaamsledemate verseel tot by die voleinding. Dit beteken 

dat die Nuwe Testamentiese toepassing van die Tien Gebooie meer is as net verfynd en ook 



positief toegepas: hulle kan slegs reg uitgeleef word in die krag van die Gees van Christus. Die 

feit is dat Christus se beeld (sy voorbeeld soos uitgeleef as mens op aarde), tog alreeds 

deurskemer in die gebruik van die wet van God soos toegepas in hierdie verse. Dit blyk ook 

duidelik dat dit inderdaad so is dat die eise van God se wet nie afgeswak is in die Nuwe 

Testament nie, maar eerder hoer en edeler gestel word as in die Ou Testament. Die rede 

hiervoor, glo ek, is gelee in die feit dat God se eintlike en voile bedoeling met sy gebooie eers 

in die Nuwe Testament sigbaar word. Eers hier het Christus die eise van Gods wet volledig kom 

vervul (Rom. 8:3) sodat die gelowiges dit in die krag van die Gees van die verrese, verheerlikte 

Christus toenemend kan vervul (v. 4), en dan wel as die vervulling van Christus se "nuwe 

gebod", sy liefde (Joh. 13:34). Dis opmerklik hoeveel keer die vervulling van Gods wet in die 

sendbriewe gekoppel word aan die vervulling van die liefdesgebod teenoor die broederskap (vgl. 

Rom. 13:8; Gal. 6:2). Verder is dit opvallend dat die vervulling van die liefdesgebod moet 

geskied in ooreenstemming met Christus se voorbeeld. Die implikasie in Gal. 6:2 is dat, soos 

Christus 6ns laste in liefde gedra het, ons net sy liefdesgebod vervul as ons mekaar s'n in sy 

liefde dra. Stott se hieroor: 

The 'law of Christ' is to love one another as He loves us; that was the new 
commandment which He gave (Jn. 13:34; 15: 12). So, as Paul has already stated in 
Galatians 5:14, to love our neighbour is to fulfill the law. It is very impressive that 
'to love our neighbour'. 'bear one another's burdens'. and 'fulfill the law' are three 
equivalent expressions . . . It shows us . . . to love one another as Christ loved us 
(1968:158). 

Die voorbeeld (beeld) van Christus as die inhoud van die uitlewing van Gods wet in die Nuwe 

Testament word dus al hoe duideliker sigbaar. Ook in verse waar die wet nie eksplisiet genoem 

word nie, maar ge'impliseer word, word Christus se voorbeeld genoem as die inhoud van die 

gebod wat die gelowiges moet uitleef. So, byvoorbeeld, se Paulus in Rom. 15: 1-3 dat die 

gelowiges wat sterk is die swakhede moet dra van die swakkeres, eerder as om hulself te 

behaag, juis omdat Christus in sy aardse lyding en sterwe ook nie Homself behaag het nie, maar 

gesmaad is vir die swakkes en verlorenes. Die liefdesgebod in navolging van Christus se 

voorbeeld word hier prakties toegepas. Insiggewend in hierdie verband is ook die konteks waarin 

die "vrug van die Gees" genoem word in Gal. 5:22, asook die inhoud van die vrug. Die konteks 



is dat Paulus die gelowiges oproep om die vrug van die Gees in hul lewens te openbaar in plaas 

van "die werke van die vlees", juis omdat daar 'n indikatief is wat as motivering daarvoor dien: 

" ... die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig". 

Dit wil se, Paulus wys hulle daarop dat diegene wat met Christus verenig is in sy dood vir die 

sonde en in sy opstandingslewe (indikatiewe heiliging) nie anders mag as om sy lewe te 

openbaar in hul lewens daarna nie (imperatiewe heiligmaking), en dan wel deur "die vrug van 

die Gees" toenemend in hul lewens te vertoon. Die feit dat die inhoud van "die vrug van die 

Gees" liefde is, terwyl Paulus hul verbondenheid met Christus in die tweede vers daarna noem 

as die motivering en grond vir die manifestering daarvan in hul lewens, versterk die vermoede 

dat Paulus bedoel dat die negevoudige vrug Christus se eienskappe is. Hierdie vermoede word 

deur sekere feite versterk. Eerstens is dit so dat die Heilige Gees juis "die Gees van Christus" 

is (Rom. 8:9), omdat Hy, soos blyk uit Joh. 16:8, Christus in die gelowiges se lewens moet 

verheerlik. Verder word die vermoede dat dit in Gal. 5:22 oor Christus se eienskappe gaan, ook 

bevestig deur die feit dat dit Paulus se gebruik is om die vervulling van God se wet te koppel 

aan die vervulling van die liefdesgebod (Rom. 13:8; Gal. 6:2) - 'n gebod wat net as "die wet 

van Christus" verwerklik kan word, soos blyk uit Gal. 6:2 - en in Gal. 5:22 gaan dit juis oor 

die negevoudige "liefdesvrug"! Uit dit alles maak ek die gevolgtrekking dat 'n groot rede 

waarom die wet van God so verfynd en positief toegepas word, gelee is in die feit dat die liefde 

van Christus oorheersend is in hierdie uitlewing van Gods wet in die Nuwe Testament. Paulus 

gaan immers so ver as om te se dat hy wat op die wyse liefhet, Gods wet vervul het (Rom. 13:8 

en 10), waarby Jakobus (2:8) aansluit in navolging van Jesus se uitspraak (Mark. 12: 30-31). 

Ook dui Paulus in Gal. 5:22 aan dat die nege eienskappe wat die Gees in die gelowiges vorm, 

een "vrug" is - die antler agt spruit immers alma! voort uit die eerste een, die liefde. As verder 

in aanmerking geneem word dat die meeste van die eienskappe nodig is om mekaar lief te he 

(vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, seltbeheersing), 

en dat dft die eienskappe is wat weer ter sprake kom waar die gebooie direk deur Paulus 

toegepas word in die gemeente se lewe (byvoorbeeld, Ef. 5: 32, Kol. 3: 12), asook die feit dat 

Paulus impliseer dat die gelowiges het hulle nie na behore met Christus beklee as hulle hul nie 



met sy liefde beklee het nie (Kol. 3:14), blyk dit n6g duideliker: die Tien Gebooie soos toegepas 

as die wet van God in die gelowiges se lewens in die Nuwe Testament word gekwalifiseer deur 

die "inhoud" daarvan, naamlik Chrfstus se beeld wat volgens die model van sy aardse voorbeeld 

in die gelowiges gevorm moet word deur die Gees. Hierdie beeld van Christus word 

gekwalifiseer deur Christus se opofferende diensknegsliefde ter wille van die naaste, waaruit al 

die ander eienskappe wat nodig is om God se gebooie na te kom, as die een "vrug van die Gees" 

voortspruit. Geen wonder dus dat die toepassing van Gods wet in die Nuwe Testament altyd 'n 

positiewe dimensie toegevoeg het nie: Christus se lewe, soos verwerklik in en deur die 

gelowiges in die krag van sy opstanding, is immers dft wat alle teenmagte (graf, dood, hel, 

satan, sonde) oorwin het! 

Die implikasies hiervan vir die verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking deur die 

gelowiges is duidelik: daar moet ernstig rekening gehou word met die "inhoud" van die 

heiligmaking, naamlik Chrfstus se (liefdes-)beeld, in hierdie verwerkliking; anders is daar 'n 

verkeerde gerigtheid in die verwerkliking, en sal die inhoud en kwaliteit daarvan vals en 

oppervlakkig wees. Dis immers so dat, soos gesien is, hierdie verwerkliking nie deur die Gees 

voltrek word sander die gelowiges se vertrouende afhanklikheid van die Vader deur Christus 

nie, maar juis daardeur. 

Murray toon aan dat die beeld van Christus as die "inhoud" van die imperatiewe heiligmaking 

voortspruit uit die "inhoud" van die indikatiewe aspek, wat oak sy beeld is: 

When we think of sanctification as being patterned after the image of Christ, we must 
ask: How does it take place? As we think of definitive sanctification [indikatiewe 
heiliging A. J. v. W.], we found already that this basically consists in union with Christ 
in his death and resurrection ... We died with him and we rose with him ... 'For if 
we have become grown together in the likeness of his death, we shall be also in the 
likeness of his resurrection' (Rom. 6:5). 

Daarna gaan Murray voort om aan te toon dat die groei in die imperatiewe heiligmaking 

plaasvind in kontinuering van groei in hierdie "dubbele" beeld van Christus (mede-sterwe en -

op standing): 



To a large extent the progress of sanctification is dependent upon the increasing 
understanding and appropriation of the implications of that identification with Christ 
in his death and resurrection (1977:310-311) (beklemtoning myne). 

Murray is reg: die gelowige kry by die aanvang van sy geestelike lewe (inisieel) deel aan die 

beeld van Christus deur mede-sterwe en -op standing met Hom (indikatiewe heiliging), waarna 

hy in die beeld (moet) groei in die verwerkliking van die imperatiewe aspek juis deur Christus 

se eienskappe en optrede in verhouding met die naaste toenemend te verwerklik in 

ooreenstemrning met die eise van Gods gebooie (wet). Dft moet geskied op voetspoor van 

Christus se eienskappe en optrede soos hy as hul "Model" dit in sy aardse lewe geopenbaar het. 

2.3.2 Kol. 3:1-17 

Onder 2.2.1.2 is gekyk na die gelowiges se aandeel in die verwerkliking van die imperatiewe 

heiligmaking soos dit blyk uit vv. 5 tot 9. Die klem sal nou op God se aandeel as Bewerker van 

hierdie aspek val, soos dit duidelik word in Kol. 3: 1-17. Die doel hiermee is veral om nog 

duideliker aan te toon dat die groei in die beeld van Christus die inhoud van die imperatiewe 

heiligmaking is. 

Daar is gesien dat Kol. 3: 10 daarop dui dat die gelowiges hulle met "die nuwe mens beklee het" 

toe God hulle aanvanklik geheilig het. Die inhoud van die "nuwe mens" is belangrik, aangesien 

Paulus in die vers se dat daar 'n voortgaande vernuwing van die "nuwe mens" plaasvind: " ... 

die nuwe mens ... wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper" (beklemtoning 

myne). Oor die identiteit van die "nuwe mens" se Lightfoot: 

The ... Kmvo<; &vfJpw7ro<; ... is not Christ Himself, ... but the regenerate man formed 
after Christ (1981:215) (beklemtoning myne). 

Peake bevestig hierdie standpunt, en motiveer dit: 

Some ... regard 'the new man' as Christ, according to which 'the old man' will be 
Adam. But this is negatived by the next verse, for if the new man is Christ, Xpiar6<; 
would be a strange tautology ... It ["the new man" A.J.v.W.] is the regenerate self, 
regenerate. of course. because united with Christ (Nicoll 1979:539). 

Paulus se beskrywing van die "nuwe mens" as synde in die proses van voortgaande vernuwing, 



soos reeds aangedui, word s6 deur Eadie verwoord: " ... the process of renovation is continuous, 

as the use of the present participle indicates" (1979:223). Ook Bruce bevestig dat "die nuwe 

mens" waarmee die gelowiges beklee word, werklikheid word deur vereniging met Christus in 

sy opstandingslewe (Simpson + Bruce 1977:272-273). Hierop volg egter we! die voortdurende 

vernuwing in Christus se beeld (imperatiewe heiligmaking): 

When Paul speaks of the renewal of the new man, his intention is much the same as 
when he says in 2 Cor. 4: 16, 'though our outward man is decaying, yet our inward 
man is renewed day by day'. It is the life and power of Christ within that is thus 
being constantly renewed, as the Spirit of God reproduces more and more of Christ
likeness in the believer's life (Simpson 1977:278) (beklemtoning myne). 

Gill bevestig hierdie identifikasie, en se dit is God wat deur sy Gees hierdie voortgaande 

vernuwing in Christus se beeld bewerkstellig (1980:530). Gill is reg as hy God deur die Gees 

as die Bewerkstelliger van die vernuwingsproses aandui: die passiewe vorm van die werkwoord 

"... vernuwe word" dui daarop dat die gelowiges hierdie proses ondergaan onder leiding van 

die Gees. Alles wat tot hiertoe gese is oor hierdie saak, bevestig dat Christus se beeld inderdaad 

die inhoud van die imperatiewe heiligmaking is. Die feit dat dit hier oor vernuwing na G6d se 

beeld gaan, soos Hendriksen aandui (1979:150-151), en soos bevestig deur Lightfoot (1981:216), 

is versoenbaar met die reeds gemotiveerde standpunt dat Christus se beeld die inhoud van die 

imperatiewe heiligmaking is: Christus in sy verheerlikte staat fs immers "die Beeld van die 

onsienlike God" (Kol. 1:15); sy beeld is dus identies met die van God. Dit beteken dus dat God 

deur sy Gees die gelowiges in die imperatiewe heiligmaking na sy eie beeld transformeer deur 

hulle Christus se beeld te laat aanneem - 'n saak wat voortgaan dwarsdeur hul aardse !ewe, 

totdat God hulle by die wederkoms van Christus volkome na Christus se beeld sal verander, 

aangesien Hy hulle daartoe bestem het (vgl. Rom. 8:29). As Kol. 3: lO(b) dus in die konteks van 

vv. 1-17 gesien word, blyk die verband tussen die gelowiges se rol en die van God in die 

verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking: omdat God aanhou om Christus se bee Id in die 

gelowiges te vorm, is hulle onder verpligting om met Hom in die voortgaande heiligmaking 

saam te werk. Hierdie verband blyk uit die "omdat" wat die imperatief aan hulle gerig ("Lieg 

nie vir mekaar nie ... ") koppel aan dft wat die gehoorsaming daarvan moontlik maak, naamlik 

die voortgaande verwerkliking van die proses deur God self ("die nuwe mens ... wat vernuwe 



word ... "). Al die sondige dinge waarmee die gelowiges moet breek volgens vv. 5-9, se 

noodsaak is gelee in die feit dat die dinge in stryd is met die vorming van Christus se beeld in 

hulle, waarvan Kol. 3: 10 melding maak. Ook die eienskappe waarmee hulle hul in die 

imperatiewe heiligmaking moet beklee, is die van Christus soos geopenbaar in sy aardse lewe 

(vv. 12-17): sagmoedigheid, lankmoedigheid, vergewensgesindheid, ensovoorts. Op hierdie wyse 

kan die gelowiges hulself toenemend met Christus beklee om al hoe duideliker sy beeld te 

vertoon, juis omdat hulle in die indikatiewe heiliging deur vereniging met Hom inisieel na sy 

beeld verander fs, en ook omdat hulle God se medewerkers in hierdie proses is. 

Dit blyk dus dat die imperatiewe heiligmaking gekwalifiseer word deur 'n voortgesette 

transformering van die gelowiges se lewens na die beeld van Christus, soos hulle in die 

gehoorsaming van die Nuwe Testamentiese imperatiewe in die verband met God as die primere 

Bewerker saamwerk. Dis immers die werk waarmee die Heilige Gees besig is, soos Jesus self 

gese het (vgl. Joh. 14:26; Joh. 16:13-14). Die feit dat God met hierdie vernuwingsproses besig 

Qly, soos Kol. 3: lO(b) aandui, asook dat die gelowiges daarmee besig moet bly onder leiding 

van die Gees (vv. 2-9, 12-17), impliseer dat daar 'n progressie in hierdie verwerkliking behoort 

te wees - die werk van God deur sy Gees is immers altyd progressief! (vgl. 2 Kor. 3: 18: " ... 

verander ... van heerlikheid tot heerlikheid ... "). Op hierdie stadium is die hoofsaak egter dat 

dit duidelik blyk dat die beeld van Christus inderdaad die inhoud van die imperatiewe 

heiligmaking is. 

2.3.3 2 Kor. 3:18 

Hodge se tereg dat die vers daarop dui dat die inisiele aanskou van "die Here" (Christus) deur 

die gelowiges by hul wedergeboorte plaasvind: 

The object which we behold is the glory of the Lord, i.e. as the context evidently 
demands, of Christ. The glory of Christ is his divine excellence ... This is conversion 
(1978:354). 

Die konteks wys dat Hodge reg is, spesifiek v. 16, waar gese word dat die "bedekking" voor 



die oe van hulle wat in Christus glo, weggeneem word. Juis omdat hierdie "sluier" voor die 

geestelike oog weggeneem word deur die verligtende werk van die Gees, kan die persoon by sy 

wedergeboorte "met onbedekte gesig" (v. 18) die Here Jesus Christus se heerlikheid vir die 

eerste keer "aanskou". Hierdie waarheid word finaal bevestig deur v. 6: " ... dit is Hy [God 

A.J.v.W.] wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die 

heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus" [by redding - dfs waar die lig die 

duisternis verdryf het! A.J.v.W.]. Die indikatiewe heiliging is dus ter sprake in die eerste 

gedeelte van die vers: dit handel oor die tyd van vereniging met Christus, en dit wel soos 

bewerkstellig deur die Gees " ... deur die Here wat die Gees is ... "). In 2 Kor. 4:6 word 

bevestig dat God ons laat kyk het in die aangesig van Jesus Christus (onder leiding van sy Gees). 

Hy blyk dus weereens die Bewerker van die indikatiewe heiliging te wees. Uit die tweede 

gedeelte van v. 18 blyk dit egter dat daar meer ter sprake is as die inisiele aanskou van Christus 

se heerlikheid: " ... word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot 

heerlikheid ... ". Hodge se wat die transformasieproses nie is nie: 

Luther, after Chrysostom, renders the word, reflecting as in a mirror . . . They 
suppose that allusion is had to the glory of God as reflected from the face of Moses, 
which was transient and veiled; whereas, in the case of Christians, the glory of the 
Lord is constantly and clearly manifested in them and by them (1978:452-453). 

Hy wys daarop dat hierdie verklaring verkeerd is, aangesien die woord "aanskou" wat hier ter 

sprake is, reg vertaal is, en nooit "reflekteer" beteken nie (vgl. O.A.V.). Tasker se dat die 

uitdrukking "van heerlikheid tot heerlikheid" dui op 'n toenemende verandering van die gelowige 

na die beeld van Christus, soos dit onder leiding van die Gees bewerkstellig word (1969:68). 

Murray stel die betekenis van die "aanskou" van die heerlikheid van Christus na die 

wedergeboorte op volgehoue basis duidelik: 

The glory of Christ is portrayed and exhibited to us in the pages of Scripture ... He 
[the Spirit A.J.v.W.] ... takes of the things of Christ and shows them to us 
(1977:311-312). 

Murray gaan voort om die effek van die voortgesette "aanskou" van Christus deur die gelowiges 

te beskryf: 

In ways appropriate to each aspect of our personality and to each detail of demand 
arising from us, we are transformed more and more so that the fashion of this present 



world is displayed by conformity to him who captivates faith, love, and hope ... 
Christ (1977:311-312) (beklemtoning myne). 

Wilson wys tereg daarop dat die gelowiges hul verantwoordelikheid moet nakom in hierdie 

proses om [in die voortgaande heiligmaking A.J.v.W.] toenemend verander te word na die 

verheerlikte Christus se beeld deur Hom onder leiding van die Gees te aanskou in die spieel van 

Gods Woord (1973:46). Saam met die proses van "doodmaak" van die ou lewe, en van 

"bekleding" met Christus in die nuwe lewe (vgl. Kol. 3:1-15, 1 Tess. 3:12-13, en 1 Tess. 5:14-

22), vorm die gelowiges se gebruikmaking van die "genademiddel" van die bestudering en 

bepeinsing van die volheid van Christus in Gods Woord, 'n onmisbare deel in hierdie 

transformasieproses na sy beeld deur gemeenskap met Hom. Hierdie proses, wat, soos gesien 

is, voortspruit uit die eerste "aanskou" van Christus by die wedergeboorte (en indikatiewe 

heiliging), lei tot die volgehoue sien van sy heerlikheid, en die resultaat daarvan is 'n 

toenemende verandering van die gelowige na Christus se beeld ("lfilW! ons ... die heerlikheid 

van die Here aanskou, word ons ... verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid 

... "). Net soos in die geval van Kol. 3:10 in die konteks van vv. 1-17, blyk dit ook uit 2 Kor. 

3: 18 onteenseglik dat die ware heiligmaking - inisieel en op volgehoue basis - transformering 

na Christus se eie beeld is. Dit beteken dat die heiliges net op die weg van die heiligmaking 

vorder in die mate waarin hulle werklik Christus se gestalte aanneem. Hierdie 

gelykvormigwording aan Christus sluit in dat die gelowiges al hoe meer soos Christus word, en 

sy gesindheid toenemend openbaar. So se Fil. 2: 1-9 byvoorbeeld hulle moet die 

dienskneggesindheid van die vernederde Jesus in sy aardse bediening al hoe meer in hul lewens 

toon. Hierdie proses van transformering behels ook dat die gelowiges toenemend soos Christus 

sal optree in hul verhouding met, en bediening tot, mekaar en andere, soos om mekaar te verdra 

en te vergewe soos Christus hulle vergewe het (vgl. Kol. 3: 13). Kortom, in die progressiewe 

heiligmaking moet die gelowiges in al die fasette van hul lewens, en in al hul verhoudings en 

arbeid, soos Christus word en handel. Dit blyk dus dat hierdie beeld van Christus as die inhoud 

van die imperatiewe heiligmaking nie vaag en onomlynd is nie, maar spesifiek en prakties is. 

Murray noem waarom die voortgaande heiligmaking gekwalifiseer word deur die "inhoud" van 



gelykvormigheid aan Christus: 

The primary consideration is that God himself is the pattern. Sanctification has 
respect to holiness ... 'For I am the Lord your God: sanctify yourselves therefore, 
and be ye holy. for I am holy (1977:305) (beklemtoning myne). 

En as die gelowiges dan heilig moet wees soos God, is dit duidelik waarom juis Christus hulle 

"model" is: 

The supreme revelation of what God is and of his will for us. the supreme exhibition 
of that pattern which is the exemplar of sanctification. is the Lord Jesus Christ 
Himself. He is the effulgence of the Father's glory and the express image of his 
being; he is the image of the invisible God. 'No man hath seen God at any time: God 
only begotten who is in the bosom of the Father, he hath revealed him' (John 1:18). 
He who hath seen him hath seen the Father (cf. John 14:9). In flesh, which is 
identical with ours as to its nature, the holiness of God, as it is reflected in and 
impressed upon man. comes to perfect expression and illustration (1977:308) 
(beklemtoning myne). 

Ook kontemporere teoloe bevestig hierdie insigte. Ridderbos bevestig die insig verkry uit die 

betekenis van Kol. 3: 10 en 2 Kor. 3: 18, veral dat die bekleding met die nuwe mens wat tydens 

redding inisieel plaasvind, spesifiek 'n nuutwording in Christus se beeld is, soos blyk uit sy 

kommentaar oor Gal. 3:27: 

In Gal. 3:27 wordt gesproken van ,Christus aantrekken', hetgeen daar met de doop 
in verband word gebracht. Ook hier wordt blijkbaar een zeker tijdstip in het verlede 
aangeduid, evenals in vs. 9 ... Toen [by die doop A.J.v.W.] hebben zij niet alleen 
hun oude zondige leven vaarwel gezegd, vs. 9, maar ook deze nieuwe existentie als 
leden van Christus aanvaard (1960:212) (beklemtoning myne). 

Patzia bevestig op sy beurt in sy kommentaar oor Kol. 3: 10 dat God voortgaan [in die 

imperatiewe heiligmaking A.J. v. W.] om die inisieel nuutgemaakte mens na sy beeld te 

transformeer deur die gelowiges in ooreenstemming met die beeld van Christus te verander 

(1990:76). Dit beteken dus dat ook hy Christus se beeld as die inhoud van die imperatiewe 

heiligmaking beskou. Patzia bevestig ook Murray se standpunt dat God se doel is om die mens 

na sy eie beeld te verander deur transformering in Christus se beeld; hy wys ook daarop dat 

hierdie saak teruggaan tot God se skeppingsdoel met die mens, soos uitgespel in Gen. 1:27 

(1990:76). In aansluiting by Murray se standpunt dat God self die "model" ("pattern") van die 

heiligmaking is, en dat hierdie "patroon" effektief nagevolg en verwerklik moet word in die 



lewens van die gelowiges deur na sy Seun se beeld verander te word, !ewer Berkouwer die 

volgende bevestigende getuienis: 

This call to follow Jehova is clearly the same as the call to follow Jesus Christ. Their 
context is identical (1980: 140). 

Met hierdie standpunt is ek dit eens. Daar moet genoem word dat die rede waarom God sy doe! 

om die gelowiges sy eie beeld te laat aanneem in die voortgaande heiligmaking, juis verwerklik 

deur hulle na Christus se beeld te transformeer, gelee is in die feit dat God "Gees" is (Joh. 

4:24), en dus die " ... onsienlike ... God ... " is (1 Tim. 1: 17), asook onbeperk in sy heerlikheid 

en heiligheid, sodat Hy Jesus Christus mens laat word het om die onsienlike, onmeetbare God 

en Vader aan ans te kom bekendmaak ("verklaar": Joh. 1:18). In Christus se totale aardse lewe 

en sterwe bet Hy God kom openbaar deur in volkome gehoorsaamheid aan die Vader se wil en 

wet te kom leef, sodat Paulus Hom met reg "die Beeld van die onsienlike God" noem in Kol. 

1: 15. As die gelowiges H6m sien in sy aardse !ewe - oak soos die Gees Hom openbaar deur die 

Skrif - sien bu.lie dus oak die Vader in sy essensiele aard en eienskappe. Deur Christus na te 

volg in gehoorsame "wandel ... soos Hy gewandel bet" (1 Joh. 2:6), neem die gelowiges in die 

verwerkliking van die imperatiefseis tot heiligmaking Christus se beeld aan; sodoende word God 

se eventuele doel bereik: hulle word "navolgers van God" as sy "geliefde kinders", soos Ef. 5: 1 

se. Hulle vertoon dus toenemend God se beeld deur navolging van Christus as God se 

Bekendmaker. Omdat Christus in sy aardse !ewe en versoenende sterwe in gehoorsaamheid aan 

die Vader God se wet kom "vervul" bet (vgl. Matt. 5:17), is hy, soos Pink se, "not only the 

perfect, but also the pattern Man" (1975:232) (beklemtoning myne). Die beeld van Christus as 

die inhoud van die imperatiewe heiligmaking word dus in die gelowiges se lewens verwerklik 

deurdat hulle daarna strewe om God se wet (oak die Tien Gebooie) te gehoorsaam soos Christus 

vir hulle die voorbeeld gestel bet. Dft doen hulle vanaf hul vereniging met Christus in die 

ontvangs van die indikatiewe heiliging: daarna bly hulle met Hom verenig, sodat Christus in 

hulle "gestalte verkry" (toenemend sigbaar word) soos hulle onder leiding van sy Gees 

toenemend sy eienskappe vertoon (Gal. 5:22), en leef soos Hy geleef bet (1 Joh. 2:6). 

Berkouwer wys daarop dat die paranese in die sendbriewe, waardeur die gelowiges opgeroep 

word om Christus se voorbeeld na te volg, normaalweg genoem word in die konteks van 



Christus se versoenende lyding en sterwe, soos in 1 Pet. 2:21-24 en Fil. 2:5-8 (1980:155-160). 

Enersyds beteken dit dat dit alleenlik op grond van Gods genade is dat die beeld van Christus 

as die inhoud van die imperatiewe heiligmaking verwerklik kan word: hulle kan die heiligmaking 

op die wyse deur die genadewerking van die Gees verwerklik in gehoorsaamheid aan Gods wet 

juis omdat Christus hulle deur sy gehoorsaamheid en soenoffer en opstanding in die sfeer van 

Gods genade ingebring het. Dit het plaasgevind toe hulle met Christus verenig is in die 

indikatiewe heiliging. Andersyds moet die gelowiges besef dat hulle nooit Christus se 

versoenende arbeid kan namaak nie - die werk van Christus was uniek en eenmalig. In dieselfde 

gees en gesindheid van diensknegskap moet hulle God egter verheerlik in hul daaglikse lewe -

ook deur hul broers in Christus prakties te dien in sy dienaarsliefde (vgl. Joh. 13:34-35;. Gal. 

6:2; Rom. 15:1-3). So 'n verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking deur 'n toenemende 

aanneem van Christus se beeld in hul lewens, word net gerealiseer terwyl hulle in 

geloofsathanklikheid van God deur Christus lewe - dus, vanuit die volheid van sy genade in 

Christus. Die aard van hierdie genade waaruit die gelowiges so voortleef, word mooi deur 

Berkouwer verwoord: 

Conformity to Christ does not consist in isolated human love but in a love which 
flows from the cross of atonement upon which God made publicly manifest both his 
love and his justice (1980: 159). 

Wat die beeld van Christus as die inhoud van die imperatiewe heiligmaking betref, beteken dit 

dus dat die inhoud nie 'n slaafse navolging van Christus se aardse gehoorsaarnheidsweg behels 

nie - dit sou in elk geval onmoontlik wees - maar dit sluit wel in dat die gelowiges Christus se 

eienskappe van liefde en die wat daarmee verband hou soos genoem in Gal. 5:22, asook sy 

dienaarsgesindheid in hul totale lewenswandel, toenemend sal openbaar. 

2. 3 .4 Finale gevolgtrekkings 

Opsommenderwys, die volgende. In die lig van die voorgaande blyk dit duidelik waarom 

Johannes se: " ... SOOS Hy [Christus A.J.v.W.] is, is ons ook in hierdie wereld" (1 Joh. 4:17), 

en: "Hy wat se dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het (1 Joh. 



2:6). Omdat Christus werklik God "geopenbaar ... in die vlees" is (1 Tim. 3:16), kan die inhoud 

van die imperatiewe heiligmaking net wees om soos Christus te word: dan alleen word die 

gelowige heilig soos Hy as die volkome Heilige Een! Op die fondament van die voortgaande 

heiligmaking, naamlik die vereniging met Christus in sy opstandingslewe (indikatiewe aspek), 

kan, en moet, die gelowiges aanhou om deur gemeenskap met Christus in Hom te "bly" (vgl. 

Joh. 15:4, 7) om al hoe meer na sy beeld verander te kan word soos wat sy opstandingslewe al 

hoe meer deur hul lewens manifesteer. So leef die gelowiges in ware verheerliking van God in 

gemeenskap met Hom deur Christus die lewe van ware heiligmaking. Hierdie transformering 

moet toenemend plaasvind, soos wat Gal. 4:19 se: Christus moet "gestalte verkry" in die 

gelowiges. Hierdie progressiewe verandering na sy beeld het alreeds geblyk uit die "van 

heerlikheid tot heerlikheid" van 2 Kor. 3: 18. Dit blyk dus dat die beeld van Christus wat die 

inhoud van die heiligmaking is, nie 'n statiese inhoud is nie - dit groei in helderheid en 

duidelikheid soos wat die gelowiges volwasse word in Christus. Hierdie inhoud moet ook al hoe 

meer volledig word in hul lewens, soos hulle Christus se beeld in al die eienskappe, verhoudings 

en funksies van hul lewens in toenemende mate vertoon terwyl hulle in geloofsvertroue op Hom 

gerig bly. Soos gesien is, word God se oorspronklike doel met sy mense sodoende verwesenlik: 

Hy word verheerlik deurdat sy beeld sigbaar word in en deur hul lewens soos wat hulle sy Seun 

se beeld al hoe meer vertoon. Onder 2.3.1 is gesien dat die paranese van die sendbriewe daarop 

dui dat God se wet steeds geld as norm vir die lewens van die gelowiges, maar dat die 

vervulling van Gods wet in die Nuwe Testament beteken dat ons Christus se liefde sal uitleef 

in vereniging met Hom op so 'n wyse dat Gods wet meer verfynd, en op 'n meer verhewe wyse 

as in die Ou Testament, gestalte sal vind in ons lewens. Aangesien net die Heilige Gees as "die 

Gees van Christus" die gelowiges in so 'n verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking kan 

lei om Christus gestalte te laat verkry in en deur hulle terwyl hulle die paranese as Nuwe 

Testamentiese wetsvervuling gehoorsaam, beteken dit dat Gods wet (ook die Tien Gebooie) nooit 

as iets aparts van Christus gesien moet word nie: deur verenig te bly met Hom in 'n 

geloofswandel sal die Gees hulle bekragtig om die imperatiewe heiligmaking op genoemde wyse 

toenemend te verwesenlik. So sal die inhoud daarvan, Christus se beeld, toenemend sigbaar 



word tot verheerliking van God. 



3. HOOFSTUK DRIE: GROEI IN DIE IMPERATIEWE HEILIGMAKING 

3 .1 Verskillende sieninge 

In hierdie verhandeling gaan dit oor die indikatiewe en die imperatiewe aspekte van die 

heiliging, en die verband tussen die twee. In hoofstuk 1 is die indikatiewe aspek behandel. In 

hoofstuk 2 is gekyk na die imperatiewe aspek, en na die verband daarvan met die indikatiewe 

aspek, wat op grond van verskillende gemeenskaplike "faktore" as 'n kontinui"teitsverband 

uitgewys is. Dit beteken dat daar vasgestel is dat die imperatiewe heiligmaking verwerklik word 

deur die "faktore" wat die indikatiewe aspek kenmerk, te kontinueer op progressiewe wyse. 

Daar is ook gesien dat die gelowige sy verantwoordelikheid in die verwerkliking van die 

imperatiewe aspek slegs in afhanklikheid van God as die primere Bewerker daarvan kan nakom. 

Voorts is vasgestel dat die beeld van Christus, wat die inhoud van die ontvangde indikatiewe 

heiliging is, progressief gestalte moet aanneem in die lewe van die gelowige ten einde die 

imperatiewe aspek te kan verwerklik. Dit beteken dat daar al in redelike diepte gekyk is na die 

verband tussen die twee aspekte van die heiliging, wat die effektiewe verwerkliking van die 

imperatiewe aspek moontlik maak. Om reg te laat geskied aan die onderwerp, sal daar gepoog 

word om in die derde en finale hoofstuk in nog meer diepte te kyk na hoe die groei in die 

imperatiewe heiligmaking effektief verwerklik kan word deur die aard van die twee aspekte 

behoorlik in aanmerking te neem, en veral die verband tussen hulle. Hierdie verbandlegging vir 

effektiewe groei in die heiligmaking sal gekontrasteer word met ander sieninge oor heiligmaking 

wat tot 'n gestremde groei kan lei. Daar sal gekyk word na onder andere 'n vorm van 

perfeksionisme, asook die doop met die Heilige Gees, en formele ortodoksisme. Daarna sal 

vasgestel word hoe die gelowige moet groei in wat as die afwaartse-opwaartse groei, asook die 

opwaartse-afwaartse groei, bekend staan. In die laaste hoofgedeelte van hierdie hoofstuk sal 

vasgestel word of die wyse waarop gegroei moet word, belig word indien dit binne die konteks 

van die verbond beskou word. 



3 .1.1 Gereformeerde stand punt: sola 2ratia en sola fide 

Daar is alreeds gesien dat die aard van albei aspekte van die heiliging is dat dit verwerklik word 

op grond van Gods genade in Christus, sodat albei aspekte ontvang word deur die geloof. Die 

sola gratia-aard daarvan gaan dus saam met die sola fide-aard. Soos wat die indikatiewe 

heiliging by wedergeboorte as Gods genadegeskenk deur die geloof ontvang word, word die 

imperatiewe heiligmaking verwerklik deur 'n voortleef in die geloof op grond van dit wat God 

deur sy Gees genadiglik "inwerk" in die gelowige se lewe. Dit het dus geblyk dat sola fide en 

sola gratia albei aspekte kenmerk, sodat daar kontinulteit tussen die twee aspekte is. Soos 

gesien, kan die groei in die imperatiewe heiligmaking dus slegs effektief verwerklik word indien 

sowel sola fide as sola gratia konsekwent gehandhaaf word. Slegs sodoende sal die gelowiges 

daarin slaag om die kontinulteit tussen die twee aspekte van die heiliging so te handhaaf dat die 

groei in die heiligmaking eg sal wees, soos bewerkstellig deur die Gees wat Christus se beeld 

sal vorm in die gelowige se lewe. Alie "groei" sonder sodanige geloofsvertroue kan immers nie 

deur die Heilige Gees bewerkstellig word nie - Hy is die "Gees van Christus" (Rom. 8:9)! Enige 

ander fokus in 'n poging tot groei in die heiligmaking sal dus gedoem wees tot 'n 

vreemdsoortige groei, wat buite die sfeer van die ware sola gratia val. Myns insiens laat die 

klassieke Gereformeerde leer die beste reg geskied aan hierdie kontinulteit. Berkouwer wys 

daarop dat die Skrifoproepe tot groei in die heiligmaking effektief gehoorsaam word (slegs) 

wanneer hierdie twee beginsels (die van geloof en genade) saam gehandhaaf word: 

To the man who understands that a progressive sanctification must keep the windows 
of faith opened to the grace of God, the surprising multiformity of the Word of God 
will be intelligible. For one moment we are directed to follow after holiness and 
another to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. This multiformity 
preserves us both from passivity and from nomism. Any 'striving', in this 
connection, receives its content from the fact of grace. Not activity as such is 
disqualified by Scripture but only the activity which cannot be considered as a 
growing in grace or as the perfection of holiness in the fear of God (1980: 107) 
(beklemtoning myne). 

Berkouwer is reg. Die gelowige se verantwoordelikheid vir sy groei in die imperatiewe 

heiligmaking kan hy nie ontduik deur passief te raak nie. Ook is dit inderdaad so dat die 

paranese van die Nuwe Testament, waardeur die gelowige opgeroep word tot groei in die 



heiligmaking, in 'n ryke verskeidenheid van beelde vervat is: dit gaan oor 'n bekleding met 

sekere eienskappe (soos in Kol. 3: 10), oor 'n vlug vir sekere sondes (soos in 1 Kor. 6: 18, 1 

Kor. 10: 14 en 2 Tim. 2:22), asook oor 'n najaag van ander eienskappe en doeleindes (soos in 

2 Tim. 2:22 en 1 Tim. 6:11), terwyl dit weer in ander gaan oor 'n wandel deur die Gees (Gal. 

5:25), asook die beeld van die hardloop in 'n wedloop (Heb. 12: 1; 1 Kor. 9:24) en groei in 

Christus (Ef. 4:15; 2 Pet. 3:18). Belangrik is egter die feit dat hierdie paranese nie bedoel is om 

die gelowige in eie, vleeslike krag die imperatiewe heiligmaking te laat nastreef nie, maar wel 

in gelowige afhanklikheid van Christus deur die Gees, juis omdat dit plaasvind deur Gods 

genadewerking. Dis hierdie geloofsafhanklikheid om uit Gods genade te bly voortlewe, wat 

Berkouwer op die oog het as hy se: 

The disciples are called upon to bear these fruits. That is the call to action. But not 
a fleck of self-impelled action remains. It is the man of God who must flee from sin 
(I Tim. 6:11), and the Lord's servant who must not strive (II Tim. 2:24). The 
beloved of the Lord are told: 'But ye, beloved, building up yourselves on your most 
holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, looking 
for the mercy of our Lord Jesus Christ (Jude 20, 21). All activity must bear this 
stamp [dit is, moet in geloofsafhanklikheid verrig word ten einde die gelowige deur 
Gods genade in Christus te laat groei in die heiligmaking. A.J.v.W.] (1980:108) 
(beklemtoning myne). 

Dit blyk dus inderdaad dat die egte groei slegs sal plaasvind indien die genade-aard van hierdie 

vermanings en opdragte verstaan word, sodat die inhoud van die groei God se genadewerking 

sal behels, dit is, groei in Chrfstus se opstandingslewe. Hierteenoor sal 'n vreemdsoortige groei 

plaasvind indien die geloof of vertroue van die gelowige nie in Christus self is nie, maar, al 

gebeur dit onbewustelik, in die gelowige se eie krag of vermoe gestel word omdat die genoemde 

genade-aard van die groei misgekyk word. Die inhoud van so 'n groei in die heiligmaking sal 

dus selfgestelde oogmerke sonder Christus se krag wees. Sodanige groei sal normaalweg verband 

hou met die misverstaan van die kontinulteit wat tussen die regverdiging en die twee aspekte van 

die indikatiewe heiliging bestaan. 

Die gelowige sal dus slegs effektief kan groei in die imperatiewe heiligmaking deur toe te neem 

in Christus se beeld indien die verband tussen die regverdiging en die twee aspekte van die 

heiliging sonder enige breuk, of toevoeging van 'n vreemde inhoud, gehandhaaf word. 



Berkouwer druk horn s6 uit oor hierdie eenheidsverband, wat lei tot die korrekte gehoorsaming 

van die opdragte van Gods Woord: 

Between Romans 1-11 and Romans 12 there is therefore the most intimate harmony, 
as also between Hebrews 1-12 and Hebrews 13. Nowhere can we find a break 
between justification and sanctification. There is only the relationship in which the 
grace of God admonishes the progressing believer. The proclamation of God's grace 
which preceded the admonition is never neglected in the admonition but rather 
applied. and given content. in it (1980:108) (beklemtoning myne). 

Berkouwer is weereens reg. Enersyds sien die Nuwe Testament nie 'n breuk in die wyse waarop 

die regverdiging en die twee aspekte van die heiliging verwerklik word nie: albei word 

inderdaad genadiglik deur God geskenk. Daar word dus nie verwag dat die gelowige die 

heiligmaking deur menslike krag moet verwerklik nadat die regverdiging deur Gods 

genadewerking ontvang is nie. Die regverdiging en die heiliging is saam ingebed in die genade 

van God, en word saam ontvang. So, byvoorbeeld, word Paulus se leer oor die regverdiging 

(Rom. 3-5, Rom. 7: 1-4, ensovoorts) sowel as die oor die (indikatiewe) heiliging (Rom. 6: 1-4, 

ensovoorts) beskryf as God se genadegawe aan die gelowige, en in albei gevalle (die 

regverdiging en heiliging) is die konsekwensie dat daar voortgeleef moet word in 

gehoorsaamheid - steeds vanuit Gods genade! Dis immers wat Paulus bedoel ashy in Rom. 5:20 

praat van die "genade" wat moet "heers deur die geregtigheid tot die ewige !ewe deur Jesus 

Christus, onse Here". Nadat hy in die voorafgaande gedeelte oor die regverdiging as 

genadegawe gepraat het, bedoel hy met hierdie heerskappy van die genade deur die geregtigheid 

deur Christus dat daar as konsekwensie van die regverdiging reg gelewe sal moet word vanuit 

dieselfde genade. Ook as Paulus oor die (inisiele of indikatiewe) heiliging handel, soos in Rom. 

6: 1-4 en verder, dui hy dadelik aan dat die noodwendige gevolg van hierdie genadegawe is dat 

daar voortgeleef moet word in die (imperatiewe) heiligmaking (soos in vv. 1, 2, 4). Dat hierdie 

groei in die heiligmaking beslis nie in die krag van die vlees of menslike verdienste plaasvind 

nie, blyk uit die feit dat die oproepe om heilig te lewe (vv. 11, 12, 13) tussen-in die indikatiewe 

van die verlostheid van die sondeslawerny as Gods geskenk voorkom (vv. 14, 17-18, 

ensovoorts). Andersyds is Berkouwer ook reg ashy beweer dat daar tussen Rom. 1-11 en Rom. 

12 'n harmonieuse eenheid bestaan: die paranese wat in Rom. 12 (en verder) aan die gelowiges 



gerig word, moet steeds in die krag van God gehoorsaam word sodat hulle kan groei in die 

imperatiewe heiligmaking; dis immers "by die ontferminge van God" (Rom. 12: 1) dat die 

gelowiges gemaan word om heilig te lewe, en dis vanuit 'n besadigdheid "na die maat van 

geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het" (Rom. 12:3) dat hierdie opdragte gehoorsaam 

moet word. Ook wat die regverdiging deur Christus se soenverdienste betref (Heb. 1-12), en die 

paranese van Heb. 13, kan dieselfde gese word: sowel die regverdiging as die heiliging word 

ontvang as Gods genadegeskenk, sender dat ooit teruggeval moet word op eie krag of 

verdienste. Op treffende wyse toon Berkouwer hoe ook die paranese volgens die hele verband 

van hoofstuk 13 noodwendig verwerklik moet word vanuit Gods genade deur die geloof: 

In the very midst of the admonitions of Hebrews 13 comes the assurance that Jesus 
is always the same (Heb. 13:8), and that it is good for the heart to be established by 
grace (Heb. 13: 9) ... All the admonitions about brotherly love and hospitality, about 
concern for the prisoners and the purity of married life, find their point of gravity 
in the continued sacrifice of praise to God and in confessing his Name (Heb. 13: 15). 
The golden ring which encloses all of sanctification is shut in with the words: 'Grace 
be with you all' (Heb. 13:25) (1980: 109). 

Inderdaad is daar dus sprake van een onverbreekbare geheel en harmonie: die regverdiging en 

heiliging word saam ontvang - by die wedergeboorte - as Gods genadegawe, maar ook die 

voortgaande heiligmaking word slegs deur die gelowige verwerklik as hy in die geloof en vanuit 

Gods genade lewe. Clark bevestig hierdie waarheid s6: 

It is unwise to make too strong a distinction between justification and regeneration 
on the one hand, and sanctification on the other, as if they are totally isolated and 
unconnected experiences. While they are clearly distinguishable aspects of the 
Christian life, they are always found together. the one being the concomitant of the 
other (1993: 103) (beklemtoning myne). 

Die vroeer behandelde 1 Kor. 1 :2 en 30 word dus bevestig as Clark dit aanhaal: die twee verse 

dui inderdaad daarop dat die gelowiges by hul redding sowel geregverdig as geheilig w6rd deur 

God - en daaruit moet hul heilige voortleef uit Gods genade voortvloei. Opsommenderwys, dus: 

slegs die gelowige wat die onverbreekbare eenheid tussen sy regverdiging en heiliging besef, 

asook die eenheid van hierdie twee aspekte met die voortgaande heiligmaking (wat ook slegs 

verwerklik kan word vanuit 'n volgehoue gelowige ontvangs van Gods genade in en deur 

Christus) sal toegerus wees om die kontinui'teit tussen die twee aspekte van die heiliging te 

handhaaf vir ware groei in die heiligmaking. 



3.1.2 Perfeksionisme 

3. 1. 2. 1 Uiteensetting 

Daar sal eers na die inhoud van die klassieke leer oor die Perfeksionisme gekyk word 

hoofsaaklik aan die hand van John Wesley se beskrywings voordat die implikasies daarvan vir 

die groei in die imperatiewe heiligmaking bespreek sal word. 

Wesley beskryf die wedergeboorte s6 in sy preek The New Birth: 

From hence it manifestly appears what is the nature of the new birth. It is that great 
change which God works in the soul when he brings it into life: when he raises it 
from the death of sin to the life of righteousness. It is the change wrought in the 
whole soul by the almighty Spirit of God when it is 'created anew in Christ Jesus', 
when it is 'renewed after the image of God', 'in righteousness and true holiness', 
when the love of the world is changed into the love of God, pride into humility, 
passion into meekness; hatred, envy, malice, into a sincere, tender, disinterested love 
for all mankind. In a word, it is that change whereby the 'earthly, sensual, devilish' 
mind is turned into 'the mind which was in Christ'. This is the nature of the new 
birth. 'So is everyone that is born of the Spirit' ( 1985: 193-194). 

Hierdie beskrywing dui daarop dat die wedergeboorte as God se daad van transformering van 

die mens gesien word, soos Hy dit bewerk deur sy Gees. Die mens ervaar hoe hy uit sy staat 

van doodwees vir God verander word tot 'n staat van lewendwees vir Hom. Sy gerigtheid word 

verander van die op die sonde(s) tot die op God, en dit wel in die Iiefde van Christus. 

Verder handhaaf Wesley die Bybelse waarheid dat die regverdiging en wedergeboorte saam 

ontvang word: 

If any doctrines within the whole compass of Christianity may be properly termed 
fundamental they are doubtless these two - the doctrine of justification, and that of 
the new birth: the former relating to that great work which God does for us, in 
forgiving our sins; the latter to the great work which God does in us, in renewing 
our fallen nature. In order of time neither of these is before the other. In the moment 
we are justified by the grace of God through the redemption that is in Jesus we are 
also 'born of the Spirit'; but in order of thinking, as it is termed, justification 
precedes the new birth. We first conceive his wrath to be turned away, and then his 
Spirit to work in our hearts (1985: 187) (beklemtoning myne). 

Wesley tref 'n onderskeid tussen die wedergeboorte en die heiligmaking. Hoewel hy nie die 



formele terme indikatiewe en imperatiewe heiliging gebruik nie, verstaan hy ook in 'n sekere 

mate dat daar 'n inisiele en 'n voortgaande aspek van die heiliging is: 

... the new birth is not the same with sanctification ... regeneration ... a progressive 
work carried on in the soul by slow degrees from the time of our first turning to God 
[die imperatiewe heiligmaking. A.J.v.W.]. This is undeniably true of sanctification; 
but of regeneration, the new birth, it is not true. This is a part of sanctification, not 
the whole; it is the gate of it, the entrance into it. When we are born again, then our 
sanctification, our inward and outward holiness, begins [die indikatiewe heiliging. 
A.J.v.W.]. And thenceforward we are gradually to 'grow up in him who is our head' 
[die imperatiewe heiligmaking. A.J.v.W.] (1985:198) (beklemtoning myne). 

As Wesley se: "This is a part of sanctification, not the whole", bedoel hy die inisiele aspek wat 

gepaard gaan met die wedergeboorte wat as 'n "inward holiness" begin tydens die ontvangs van 

die Gees. Ook in sy Plain Account of Christian Peifection tref Wesley hierdie onderskeid tussen 

die inisiele en voortgaande aspekte van die heiliging: 

Q. When does inward sanctification begin? 
A. In the moment a man is justified. (Yet sin remains in him, yea, the seed of all sin, 
till he is sanctified throughout). From that time a believer gradually dies to sin, and 
grows in grace (1830:387) (beklemtoning myne). 

Uit hierdie aanhaling blyk meer as net dat Wesley onderskei tussen die inisiele heiliging, wat 

met die regverdiging gepaard gaan, en 'n voortgaande heiligmaking, waartydens die gelowige 

die sonde geleidelik afsterwe en groei in God se genade. Dit blyk dat hy glo dat daar 'n tyd in 

die gelowige se lewe moet aanbreek wanneer hy volkome heilig gemaak word (" ... sanctified 

throughout"), wanneer die sonde, en die saad daarvan, verwyder word uit sy lewe. Op 'n latere 

stadium het Wesley sy standpunt oor hierdie ondervinding uitgespel onder spesifieke punte. Die 

essensie daarvan is die volgende. Wesley se beskrywing onder punt (1) dui op die ondervinding 

van volmaak gemaak word wat dikwels die tweede genadewerk genoem word wat volgens 

Wesley nie gelyktydig met regverdiging ontvang word nie. Uit (2) blyk dat dit vroeer as die 

dood plaasvind. Hoewel dit volgens (4) nie 'n ondervinding is waartydens die gelowige absoluut 

heilig gemaak word nie, is dit volgens (6) nietemin verlossing van sonde. Positief gestel, dis 'n 

ondervinding van volmaakte liefde, met vrugte soos voortdurende verblyding en gebed wat altyd 

daarmee gepaard gaan, soos in (7) aangedui word. Hierdie ondervinding word altyd 

voorafgegaan en gevolg deur 'n geleidelike groei in die heiligmaking, soos in (10) aangedui 

word. Volgens (8) is die ondervinding van volmaakte liefde self dft waardeur die gelowige in 



staat gestel word om veel vinniger in Gods genade te groei as voor die ontvangs daarvan. 

Laasgenoemde stelling is in ooreenstemming met Hulley se stellings: 

He [Wesley] is convinced that believers should grow in grace or holiness, but even 
more than that he holds that the the doctrine of entire sanctification is necessary if 
one expected growth in grace ... What is patently clear is that for Wesley the 
doctrine of perfection is a necessary part of the Methodist understanding of Christian 
growth (1988:33) (beklemtoning myne). 

Wesley glo verder dat hierdie ondervinding deur die geloof ontvang word, asook dat ongeloof 

die spoedige ontvangs daarvan vertraag (1830:382-383). Die ervaringsaspek geniet sterk klem 

in Wesley se beskrywing van die tweede genadewerk. S6 se Wesley byvoorbeeld: 

Their peace [die van diegene wat die tweede genadewerk deelagtig geword het 
A.J. v. W .], flowing as a river, 'passeth all understanding', and they 'rejoice with joy 
unspeakable and full of glory' (1830:380). 

S6 omvattend is die effek van hierdie ondervinding van volmaakte liefde dat die gelowige wat 

dit ontvang het, bevry is van die sondige eie wil, asook van dwalende gedagtes wanneer hy bid, 

van vrees of twyfel oor sy sondigheid en oor enige spesifieke handeling, en van versoekings in 

die mate dat hy kwalik daardeur gesteur kan word. Kortom, hy ontvang 'n rein hart (1830:379-

380). 

Daar is alreeds gesien dat Wesley nie geglo het dat die gelowige in absolute sin volmaak word 

deur die tweede genadewerk nie (1830:442). Die omvang van die gelowige se volmaaktheid deur 

hierdie ondervinding is dat hy volmaakte liefde ontvang, waardeur hy in staat gestel word om 

God en die naaste in volmaaktheid lief te he: 

(1) That Christian perfection is that love of God and our neighbour, which implies 
deliverance from all sin (1830:393) (beklemtoning myne). 

Die feit dat Wesley se die gelowige is vry van sonde as hy God en die naaste liefhet, hou 

verb and met sy stand punt dat die gelowige nie meer, soos Adam v66r die sondeval, onderworpe 

is aan wat hy noem God se volmaakte wil, soos veral vervat in die Tien Gebooie nie. Die 

gelowige van die Nuwe Testamentiese era is slegs onderworpe aan die vervulling van die 

liefdesgebod, wat weliswaar gebaseer is op die Tien Gebooie, maar is minder streng as die wet 

in die Ou Testament. Hierdie liefdeswet word veral uitgespel in die Bergpredikasie (Hulley 



1988:53-57). Aldus Wesley oor laasgenoemde, soos deur Hulley aangehaal: 

The whole law under which we now are. is fulfilled by love (Rom. Xiii 9, 10). Faith 
working or animated by love is all that God now requires of men ... The loving the 
Lord our God with all our heart, mind, soul, and strength; and the loving our 
neighbour, every man as ourselves (1988:57) (beklemtoning myne). 

Hieruit volg dit dat die oortredings van God se absolute of volmaakte wet ("perfect love") as 

foute gesien word en nie as sonde nie. Hoewel hierdie foute buite die eis van die liefdesgebod 

val, en dus nie afbreuk doen aan die gelowige se volmaak-wees in Nuwe Testamentiese sin nie, 

moet dit nogtans deur God vergewe word op grond van Christus se soenoffer: 

(1) Every one may mistake as long as he lives. (2) A mistake in opinion may 
occasion a mistake in practice. (3) Every such mistake is a transgression of the 
perfect law. Therefore, (4) Every such mistake, were it not for the blood of 
atonement, would expose to eternal damnation. (5) It follows that the most perfect 
have continual need of the merits of Christ, even for their actual transgressions, and 
may say for themselves, as well as for their brethren, 'Forgive us our trespasses' 
(1830:395) (beklemtoning myne). 

Dft wat volgens Wesley 'n gelowige se handelinge vir God heilig en aanvaarbaar maak, is die 

heiligheid van intensie waaruit hierdie handelinge voortspruit (Hulley 1988:68). 

Alles wat tot dusver gese is, beteken nie vir Wesley dat enige mate van antinomianisme 

geregverdig is nie. Inteendeel, hoewel die gelowige onder die liefdeswet staan, en nie meer 

onder die volmaakte wet nie, moet die wet saam met die evangelie gepreek word as geldend vir 

die gelowige se praktiese lewe as bewys van die feit dat hy geregverdig is in Christus. Aldus 

Wesley: 

I mean by preaching the gospel . . . preaching the life, death, resurrection, and 
intercession of Christ, with all the blessings which, in consequence thereof, are freely 
given to true believers. 

By preaching the law, I mean, explaining and enforcing the commands of Christ, 
briefly comprised in the Sermon on the Mount ... 

Undoubtedly, both should be preached in their turns; yea both at once, or both in one 
... (Hulley 1988:57). 



3.1.2.2 Implikasies vir groei: positiewe aspekte 

Op grond van dit wat duidelik geword het oor die Wesleyaanse leer van die Perfeksionisme, kan 

daar nou na die implikasies daarvan vir die groei in die imperatiewe heiligmaking gekyk word. 

Daar is vasgestel dat Wesley besef het dat die regverdiging en die wedergeboorte saamval wat 

die ~aspek betref: albei vind plaas by die aanvang van die Christenlewe; eersgenoemde as 

God se verklaring, laasgenoemde as sy nuutmaking van die mens deur sy Gees. Hierdie 

standpunt, saam met die feit dat Wesley die wedergeboorte in Bybelse terme beskryf as die 

radikale lewensvernuwing in Christus, waardeur die gelowige inisieel en effektief vir God 

geheilig word, beteken dat 'n goeie grondslag gele word om die groei in die voortgaande 

heiligmaking te kan verstaan en verwerklik. Wesley wys dan ook op die noodsaaklikheid 

daarvan dat die reeds-geregverdigde en inisieel-geheiligde gelowige vir die res van sy !ewe 

geleidelik moet groei in die heiligmaking. Dit alles beteken dat daar in 'n groot mate reg geskied 

aan die eis tot groei in die voortgaande heiligmaking. Hoewel dit nie eksplisiet uitgespel word 

nie, word daar feitlik ge'impliseer dat die voortgaande heiligmaking voortspruit uit die inisiele 

heiliging wat by die regverdiging en wedergeboorte voltrek word. Die handhawing van hierdie 

waarhede, saam met die feit dat die gevaar van antinomianisme uitgeskakel word deur die 

standpunt dat die gelowige moet groei in die heiligmaking deur God se liefdeswet volmaak uit 

te lewe soos uitgespel in die Bergpredikasie, is bevorderend vir die groei in die imperatiewe 

heiligmaking. Dit beteken immers dat die groei in hierdie aspek in die lig van die voorskrifte 

van God se Woord as gehoorsaamheidsuitlewing moet plaasvind. Ook die feit dat klem gele 

word op die verwerkliking van die heiligmaking as vervulling van die liefdesgebod om God en 

die naaste lief te he met die liefde waarmee God self die gelowige eerste Iiefgehad het, is 

bevorderend vir die ware groei: daar is immers onder 2.3 en 2.3.1 gesien dat die inhoud van 

die heiligmaking die Iiefdesbeeld van Christus is. Die feit dat Wesley klem le op die voortgesette 

noodsaaklikheid om vergifnis te vra en te ontvang op grond van Christus se soenverdienste vir 

oorblywende "foute", dui op 'n nederige gesindheid, wat ook bevorderend is vir die groei in die 



imperatiewe heiligmaking. 

As Wesley se dat daar in afhanklikheid van Christus voortgeleef moet word deur te volhard in 

die gebed (1830:438), dui dit ook op 'n nederige ingesteldheid. Die feit dat Wesley waarsku dat 

die volmaakgemaakte gelowige moet bly waak om die duiwel geen plek te gee deur versoekings 

om die verkeerde te doen nie, dui op iets van die noodsaaklikheid om in die Militia Christiana 

te volhard. Die volgende uitspraak dui daarop dat Wesley besef dat die groei in die heiligmaking 

ook na die ontvangs van "perfect love" nie outomaties plaasvind nie, maar slegs deur aktief te 

bly waak teen die verkeerde: 

If, after having renounced all, we do not watch incessantly, and beseech God to 
accompany our vigilance with his, we shall be again entangled and overcome 
(1830:439). 

3.1.2.3 Implikasies vir groei: negatiewe aspekte 

Daar is egter ook elemente in Wesley se leer wat stremmend mag inwerk op die ware groei in 

die imperatiewe heiligmaking. Een hiervan is sy standpunt dat daar slegs na behore in die 

voortgaande heiligmaking gevorder kan word na die ontvangs van die volmaakte liefde. Soos 

in die bespreking onder 1.2.2 gesien is, is die effektiewe groei in hierdie aspek vir die gelowige 

moontlik omdat hy by die regverdiging en inisiele heiliging met Christus as die ryke, 

genoegsame Bron vir groei verenig is. Groei in die imperatiewe heiligmaking sal dus plaasvind 

indien hy in gelowige afhanklikheid voldoende op die Christus met wie hy verenig fs, gerig sal 

bly. Hoewel Wesley dit beslis nie so bedoel het nie, is die implikasie van sy standpunt dat daar 

nie voor die tweede genadewerk effektief gegroei kan word in die heiligmaking nie, sodat die 

gelowige voor sodanige ontvangs minstens gedeeltelik ingestel sal wees op 'n toekomstige 

ondervinding van volmaakte lief de as "bron" vir effektiewe groei. Sodoende sal die gelowige 

wat konsekwent !ewe volgens hierdie aspek van die Wesleyaanse leer, se geloofsgerigtheid op 

Christus as genoegsame Bron vir effektiewe groei, minstens gedeeltelik vervang word met 'n 

gerigtheid op hierdie ervaring as "bron". Dit beteken dat die handhawing van sowel die beginsel 



van sola fide as die van sola gratia kan skade ly - eersgenoemde, omdat die gerigtheid minstens 

gedeeltelik verkeerd is, en laasgenoemde, omdat die fokus op die subjektiewe ervaring self in 

plaas van op Christus as die ware genade-Bron mag val. In die mate waarin dit gebeur, sal die 

ware groei gestrem word - Christus alleen is immers die Bron van ware groei, en nie 'n 

subjektiewe ervaring nie! Na die ontvangs van hierdie tweede genadewerk kan dit ook maklik 

gebeur dat die gelowige se fokus meer op hierdie ervaring sal wees as op Christus met wie hy 

verenig is by die regverdiging en inisiele heiliging - veral aangesien Wesley eksplisiet se dat die 

effektiewe groei eers vanaf sodanige ontvangs kan plaasvind. Die handhawing van sola fide en 

sola gratia kan dus nogeens skade ly. Ook in hierdie geval sal die ware groei verhinder word 

in die mate waarin die gerigtheid op Christus as Bron vir groei verplaas is deur 'n gerigtheid 

op die ontvangde tweede genadewerk as "bron". 

Wesley se standpunt dat die gelowige volmaak word in die liefde deur die tweede genadewerk, 

kan myns insiens stremmend inwerk op die groei in die heiligmaking. Die waarheid is dat die 

volmaaktheid eers by die verheerliking bereik sal word. Dis weliswaar so dat daar, benewens 

die meer geleidelike faset van voortgang of toename, ook "die radikale kant (is): aan Hom 

oorgegee is ons dadelik tot alles in staat" (Konig 1983:184). Skielike, snelle vooruitgang kan 

dus plaasvind, byvoorbeeld wanneer die gelowige homself opnuut aan Christus toewy. Daar 

word egter nerens in die Nuwe Testament geleer dat die gelowige in een oomblik van 

geloofsoorgawe bevry kan word van sonde tot 'n volmaak word in God se liefde nie. Daar word 

ook nerens geleer dat hy slegs "foute" maak, maar volhou om die liefdesgebod teenoor God en 

die naaste volkome na te kom sonder struikeling daarin nie. Ook dft wat volgens Wesley met 

hierdie tweede genadewerk gepaard gaan, soos die rein hart, 'n vry wees van die eie wil, asook 

van dwalende gedagtes wanneer die gelowige bid, en van versoekings in die mate dat hy kwalik 

weer daardeur gesteur word, dui op 'n ervaring wat in een ingrypende oomblik die hele 

voortgang in die heiligmaking op 'n nuwe vlak bring. Al hierdie beskrywings van die tweede 

genadewerk blyk 'n veel ingrypender verandering mee te bring as wat die Nuwe Testamentiese 

beskrywings toelaat - al is daar die genoemde radikale kant van groei. Die probleem is myns 



insiens dat die gelowige wat sou glo hy het hierdie tweede genadewerk ontvang, sodat hy God 

se liefdesgebod so volkome sal uitleef soos deur Wesley beskryf, kwalik daarna op konsekwente 

basis saam met Paulus sal kan aanhou verklaar: "Nie dat ek ... al volmaak is nie, maar ek jaag 

daarna of ek dit ook kan gryp ... " (Fil. 3:12). Hy sal horn waarskynlik na die ervaring ook 

moeilik kan versoen met die feit dat hy, hoewel hy bevry is van die slawerny van die sonde deur 

sy vereniging met Christus, waartydens hy ook deel gekry het aan sy nuwe lewe (vgl. Rom. 6: 1-

6), tog vanwee die oorblywende verdorwenheid telkens weer mag faal. Laasgenoemde gebeur, 

hoe onverklaarbaar ookal, deur die gelowige se herhaalde skuldige onttrekking aan Christus en 

die Gees om self weer te probeer oorneem (Konig 1983:188). So 'n gelowige sal dus ook 

moeilik met Bonar se beskrywing van die gelowige se ervaring van 'n volgehoue stryd teen die 

sonde, wat nie in die lewe volkome gewen word nie, kan saamstem, waar hy kommentaar !ewer 

oor Rom. 7: 

The previous chapters show the man forgiven, justified, dead, and risen with Christ. 
Is not sin extirpated, then? The seventh chapter answers, 'No'. It no longer reigns. 
but it fights. It does not indeed, bring back condemnation or bondage or doubt, but 
it stirs up strife, strife which the completeness of justification does not hinder, and 
which the saint's progress in holiness does not arrest, but rather aggravates, so that 
at times there seems to be retrogression, not advancement in the spiritual life ... 'I 
see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing 
me into captivity to the law of sin, which is in my members ... ' (1992:89-90) 
(beklemtoning myne). 

Dft wat onder 3.2.2 blyk oor die betekenis van Rom. 7:14-26, bevestig dat Bonar se beskrywing 

beslis tiperend is van die gelowige se ervaring. Roewe! Gal. 5: 17 se betekenis nie in alle opsigte 

vergelykbaar is met die van Rom. 7 nie, dui ook hierdie vers op 'n stryd teen die sonde wat 

onverpoosd bly voortduur. Die wesenlike gevaar bestaan dus dat 'n gelowige wat glo hy is 

volmaak gemaak in die liefde, nie werklik die oorblywende sondes in sy lewe sal raaksien, om 

saam met Paulus uit te roep: " ... Christus Jesus (het) in die wereld gekom ... om sondaars te 

red, van wie ek die vernaamste is" (1 Tim. 1: 15) nie, ten spyte van die feit dat Wesley se leer 

horn maan tot waaksaamheid. lets van die nederige, ootmoedige, afhanklike gerigtheid op 

Christus kan soveel makliker verlore gaan as 'n mens glo jy is alreeds volmaak in die liefde -

'n verklaring wat nie deur een van die skrywers van die Nuwe Testamentiese briewe oor hul eie 

ondervinding gemaak is nie! Die ingesteldheid wat eerder die groei in die imperatiewe 



heiligmaking sal bevorder, is die van Paulus wat verklaar dat, hoewel hy nie bewus is van 'n 

groot dwaling in sy lewe nie, hy nie homself beoordeel nie; hy is beskeie genoeg om die taak 

aan die Here oor te laat (vgl. 1 Kor. 4:3-4). Die gevaar van 'n gewaande volmaaktheid is dus 

groot as 'n gelowige sou glo hy het die tweede genadewerk, soos deur Wesley beskryf, ontvang. 

Hoewel Wesley gelukkig gese het dat groei moet bly plaasvind mi die ontvangs van hierdie 

ondervinding, en verder onomwonde verklaar het dat die gelowige steeds van Christus afhanklik 

moet bly (1830:443), sou so 'n gelowige dit moeilik vind om te glo dat hy nog ten volle in die 

worstelstryd teen die sonde(s) betrokke moet bly, soos Gal. 5: 16-17, Heb. 12:4, ensovoorts, 

aandui - hy het immers die oorwinning oor die sondige self behaal, en is feitlik bo die invloed 

van versoekings verhewe! So 'n gewaande staat van volmaaktheid, en 'n gepaardgaande miskyk 

van innerlike en uiterlike sondes in sy lewe, kan sy heelhartige betrokkenheid in die Militia 

Christiana in so 'n mate verminder dat die ware groei gestrem kan word. 

Myns insiens skaal Wesley die eise van God se wet af deur sy verklaring dat die Nuwe 

Testamentiese gelowige nie meer onder Gods volmaakte wet staan nie, maar slegs onder sy 

liefdeswet. Soos onder 2.3.1 gesien is, word die eise van God se wet, soos in die Tien Gebooie 

vervat, in die Nuwe Testament eerder verdiep en verfyn as wat dit afgeskaal word. Soos gesien 

is, word die verbod in 'n brief soos Efesiers aangevul met 'n aktiewe gebod, wat in navolging 

van Christus uitgeleef moet word. Wesley se reedsgenoemde afskaling van die eise van God se 

wet deur die verkeerde wat in die gelowige se lewe aanwesig is na die tweede genadewerk as 

"foute" eerder as sondes te bestempel, vergroot die gevaar van 'n gestremde groei. 'n Minder 

nederige, ootmoedige afhanklikheid van Christus, asook 'n gewaande volmaak wees, met 'n 

gevolglike onvoldoende identifisering van, en weerstand bied teen, oorblywende sondes, kan so 

maklik die gevolg van Wesley se leer in hierdie verband wees. Hierdie gevaar word vergroot 

deur Wesley se definisie van sonde in Nuwe Testamentiese verband as "a voluntary transgression 

of a known law" (1830:396), asook deur sy uitspraak: "every voluntary breach of the law of 

love is sin; and nothing else, if we speak properly" (Hulley 1988:43) (beklemtoning myne). 

Hulley beoordeel hierdie standpunt van Wesley simpatiek. Hy laat egter na om daarop te wys 



dat die Nuwe Testament impliseer dat daar beslis meer as bewuste en doelbewuste, opsetlike 

sondes is waarteen die gelowige moet bly waak, aangesien die gelowige vanwee 'n verkeerde 

selfbeoordeling sonde kan veroppervlakkig, en dit sien as 'n paar geldentifiseerde dinge, terwyl 

hy onbewus kan wees van die verkeerde hartsmotief wat aanwesig mag wees, soos hoogmoed, 

selfliefde, of 'n doen van iets vir eie eer. Voordat die oomblik aanbreek dat God deur sy Gees 

in die lig van sy Woord die "swaard" diep laat indring om "die oorlegginge en gedagtes van die 

hart" as sy sondige motiewe aan die gelowige bekend te maak (vgl. Heb. 4:12), mag hy 

onbewus bly van hierdie diepliggende sonde, en voortleef in 'n gewaande vryheid van sondes. 

So 'n "hart"-sonde kan buite die sfeer van Wesley se definisie van sonde as 'n doelbewuste 

oortreding van 'n bekende wet val. Om 'n gestremde groei in die imperatiewe heiligmaking as 

gevolg van 'n te hoe selfbeoordeling uit te skakel, betaam dit die gelowige om eeder Paulus se 

reedsgenoemde ingesteldheid, soos dit blyk uit 1 Kor. 4:3-4, te openbaar, waar hy te kenne gee 

dat die feit dat hy onbewus is van oorblywende sonde(s), nie noodwendig beteken dat hy sander 

sonde is nie. Sodoende sal hy met grater oortuiging kan bid dat God ook sy sondes wat in 

onwetendheid gedoen is, soos toe Paulus die hoepriester beledig het (vgl. Hand. 23:3-5), sal 

vergewe, en dit aan horn bekend sal maak, sodat hy deur aflegging daarvan meer effektief kan 

groei in die heiligmaking. 

'n Laaste saak wat in die lig van die leer van die Perfeksionisme die groei in die heiligmaking 

kan strem, is die feit dat die tweede genadewerk in sulke emosionele terme beskryf word dat die 

fokus op subtiele wyse van Christus afgewend kan word. Enkele voorbeelde sal genoem word 

om hierdie saak te illustreer. In Wesley se vroeer-aangehaalde beskrywing van die tweede 

genadewerk as 'n ondervinding wat die gelowige 'n vrede wat vloei soos 'n rivier, en 'n 

onuitspreeklike blydskap, Iaat ervaar daartydens en daarna, word hierdie emosionele belewings 

nie direk aan Christus gekoppel nie. Hoewel hierdie emosies volgens die Nuwe Testament 

weliswaar deur die gelowige ervaar kan word, word dit normaalweg direk aan die verhouding 

met Christus gekoppel, soos in 1 Pet. 1:8. As Wesley se Plain Account, wat sowat 80 bladsye 

beslaan, deurgelees word, word gevind dat dit 'n tendens by horn is om redelike Jang 



verduidelikings en beskrywings van die tweede genadewerk te gee sonder dat hierdie ervaring 

konsekwent aan die verhouding met Christus gekoppel word (1830:366-446). Hierdie neiging 

om op die emosies wat tydens en na die ontvangs van die tweede genadewerk beleef word, te 

konsentreer, en Christus daarin te onderbeklemtoon, blyk soms ook uit beskrywings van hierdie 

ondervindings deur ander voorstanders van die Perfeksionisme. Die heiligheidsleerteoloog Jessop 

haal Fletcher so aan in sy beskrywing van hierdie ervaring: 

Now, that particular height of sanctification ... which centrally purifies the soul [die 
"perfect love" -ervaring A. J. v. W.], springs from a peculiar degree of saving faith, 
and from a particular operation of the 'spirit of burning' . . . and proves sometimes 
so sharp and searching that it is as much as a healthy, strong man can do to bear up 
under it (Jessop 1970:92) (beklemtoning myne). 

Dit blyk dat die besondere "graad van saligmakende geloof", wat op die ervaring van volmaakte 

liefde dui, hier nie beskryf word as 'n ryker belewing van Christus, soos in Ef. 3:16-19 die 

geval is waar oor die Geesvervulde lewe gehandel word nie. Dit word eerder "gemeet" aan die 

hand van 'n besonder intense emosionele belewing van 'n skerpe "spirit of burning". 'n Laaste 

voorbeeld is die waarin Clarke die belewing van die tweede genadewerk s6 beskryf: 

This moment, therefore [die tweede genadewerk A.J.v.W.], we may be emptied of 
sin, filled with holiness, and become truly happy (Jessop 1970:93) (beklemtoning 
myne). 

Alle teoloe in die Wesleyaanse tradisie neig nie so sterk tot 'n beklemtoning van emosies sonder 

om dit in verband met Christus te bring in hul beskrywings van die tweede genadewerk nie, soos 

die van Wynkoop (1972:249-267) en Grider (1980:34-37) aantoon. Daar mag dus nie 

veralgemeen word wat hierdie probleem betref nie. Die feit bly egter dat die gevaar dat die klem 

subtiel vanaf Christus na emosies verplaas kan word, nie onderskat moet word nie. Sodanige 

verplasing sal tot 'n gestremde groei lei. Hierdie gevaar is so wesenlik omdat daar 'n mate van 

diskontinulteit is tussen die regverdiging, inisiele heiliging en voortgaande heiliging. Anders as 

in die geval van die Gereformeerde standpunt, waar die kontinui"teit tussen hierdie aspekte 

konsekwent gehandhaaf word, bring die subjektiewe ervaring, genoem "perfect love", 'n mate 

van skeiding tussen hierdie aspekte, sodat, soos gesien is, die gevaar bestaan dat die groei in die 

imperatiewe aspek gedeeltelik vanuit 'n gerigtheid op hierdie ervaring onderneem sal word, in 

plaas van voldoende vanuit die grond van die inisiele heiliging, waartydens die volheid in 



Christus ontvang word tydens die regverdiging. Die resultaat van hierdie mate van 

diskontinu'iteit kan inderdaad 'n gestremde groei wees. 

3 .1. 3 Pentekostalisme 

3.1.3.1 Uiteensetting 

Soos in die geval van die Perfeksionisme, sal daar eers kortliks na die belangrikste aspekte van 

die Pentekostalistiese leer gekyk word voordat die implikasies daarvan vir die groei in die 

imperatiewe heiligmaking behandel sal word. In die mate wat die Charismatiese Beweging se 

leer met eersgenoemde leer ooreenstem, sal dit saam daarmee behandel word. 

Volgens hierdie leer word die wedergeboorte as God se daad ontvang wanneer 'n persoon Jesus 

Christus in geloof aanneem as sy Saligmaker tydens bekering. Dit beteken dat die wedergeboorte 

saamval met regverdiging. Die Pentekostalistiese teoloog, Verster, toon aan hoe die bekering 

en wedergeboorte saam plaasvind: 

Die wedergeboorte is in besonder die werk van die Heilige Gees (Joh. 3:3-7; Tit. 
3:5) ... Geloof is nie 'n middel tot die totstandkoming van die wedergeboorte nie, 
alhoewel dit die menslike vereiste is wat, wanneer dit nagekom word, die Gees in 
staat stel om die nuwe geboorte te bewerk. Hierdie twee dinge [geloofsbeoefening 
en die wedergeboorte A.J.v.W.] se dr. Ryrie, vind gelyktydig plaas ... ' (1975:55-
56). 

Die Woord van God staan in noue verband met die wedergeboorte, soos deur die Gees gebruik 

as hy die persoon wederbaar. Verder beskryf hy die wedergeboorte as 'n onmiddellike daad, 

waartydens die persoon 'n nuwe natuur en 'n nuwe lewe - die ewige lewe - ontvang wanneer 

hy Christus as "die oorsprong en die bedeler van die ewige lewe" leer ken (1975:58). Die 

wedergeboorte lei tot 'n nuwe wandel, aangesien die persoon wat voor sy wedergeboorte 

geestelike dood was ... deur die Gees lewend gemaak (Ef. 2: la), sowel as geestelik bevatlik (1 

Kor. 2:13b) gemaak word (1975:58). Die vrug daarvan sal wees dat hy verseker sal wees dat 

hy 'n kind van God geword bet, en dat by "in sonde (mag) val, of daaraan toegee, maar dit is 
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nie meer die toestand van sy !ewe nie ... " (1975:59). 

Verster behandel dit wat hy as 'n afsonderlike onderwerp beskou, onder die opskrif: "Die 

doping met of in die Gees deur Christus vir Geestelike Krag" (1975:64). Hy haal Chadwick aan 

om hierdie ondervinding te onderskei van die wedergeboorte: ,In wedergeboorte is daar 'n gawe 

van lewe deur die Gees, en wie dit ontvang is gered; in die doping met die Gees is daar 'n gawe 

van krag, en daardeur is die gelowige toegerus vir diens' (1975:66). Hierdie definitiewe 

ervaring is vir alle gelowiges bedoel. Dit is meer as 'n vervulling; dis 'n "doop in geestelike 

krag" om gelowiges effektiewe getuies van Christus te maak (1975:66-70). 

Schep, 'n Charismatiese teoloog, se standpunt stem ooreen met Verster s'n. Ook hy glo dat die 

gelowige eintlik eers die volheidslewe tydens 'n latere doopondervinding ontvang, en nie tydens 

die wedergeboorte nie. 

Is it not possible now, as was the case with the disciples before Pentecost, to be a 
believer and have the Holy Spirit as the Author of faith, regeneration and 
sanctification, without possessing the spiritual riches of which Jesus' promises speak, 
riches which make a believer a powerful and fruitful witness to Christ? Is it not 
possible to have the Spirit without ever having been filled with Him and clothed with 
power from on high? (1972:29) (beklemtoning myne). 

Buntain (1956:21), Williams (1972:11-27), Ervin (1972:11-31), en Stiles (1971:15) is vier 

verdere voorbeelde van outeurs wat die Pentekostalistiese/Charismatiese standpunt huldig dat 

gelowiges eers die volheid van die Gees in 'n latere krisisondervinding ontvang, en eers daarna 

die oorvloedige Christenlewe in die krag van die Gees kan begin lei. Hulle is dit eens met 

Verster en Schep oor die feit dat die hoofdoel van die Geesdoop 'n vervulling met krag vir 

bediening is. Uit Schep se tweede aanhaling blyk dit dat die bediening wat primer ter sprake is, 

kragtige getuienislewering vir Christus is. 

Thus, presently, Pentecostals by and large speak of Spirit baptism as a second 
experience of God's grace: not for sanctification of life but for empowerment to 
witness ... (1972:62) (beklemtoning myne). 

Die Pentekostalis, Buntain (1956:21), en die Charismaat, Ervin (1972: 14) wys daarop dat dit 

oor getuienislewering van die reddende krag van Christus teenoor mense gaan. Ervin beskryf 
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die soteriologiese doel van hierdie getuienislewering s6: 

Pentecost is the infusion of supernatural power to implement the redeeming purpose 
of God in the world. In the same verse in which Jesus promised his disciples power, 
he defined the purpose and scope of this spiritual endowment: 'And ye shall be my 
witnesses both in Jerusalem ... and unto the uttermost part of the earth' (Acts 1:8) 
(1972:14). 

Die Gereformeerde teoloog, Sproul, glo dat daar 'n klemverskil is tussen die Pentekostaliste en 

die Nieu-Pentekostaliste (Charismate) oor die betekenis van die Geesdoop: 

. . . In the original Pentecostal denominations the baptism of the Holy Spirit was 
linked to a concept of sanctification that was integral to the so-called Holiness 
movement ... In Nee-Pentecostal theology the emphasis on the baptism of the Holy 
Spirit falls upon the idea of being empowered or gifted for ministry. The word 
charismatic itself derives from the New Testament Greek word for 'gift' or 'spiritual 
grace' (1990: 137-138) (beklemtoning myne). 

Sproul se teenoormekaarstelling van die doel van die Geesdoop volgens die Pentekostaliste 

enersyds en die Charismate andersyds, blyk egter te sterk te wees in die Iig van die 

reedsgenoemde aanhalings, waaruit dit duidelik geword het dat hierdie twee groepe se teoloe dit 

oor die algemeen eens is daaroor dat dit primer oor 'n kragtoerusting met die oog op effektiewe 

getuienislewering vir Christus gaan. Dis wel so dat sommige Pentekostaliste die Geesdoop 

beskou as die ervaring waardeur die gelowige in staat gestel word om die heiligmaking effektief 

te verwerklik. Buntain skryf s6 hieroor: 

Those who have entered into this experience [van die Geesdoop A.J. v. W.] are 
conscious of ... a sweet, comforting, indwelling presence, which enables them to live 
godly lives ... (1956:21) (beklemtoning myne). 

Die Charismaat, Stiles, se kommentaar dui egter ook op die belangrikheid daarvan dat die latere 

volheidsondervinding, wat hy die vervulling met die Gees noem, en nie die doop met die Gees 

nie (1971:31-34), tot 'n heilige wandel moet lei: 

Surely the receiving of the Holy Spirit [die latere volheidservaring A.J.v.W.] gives 
the individual greater power to live a godly life, and it lays on him a greater 
responsibility to do so ... (1972:85) (beklemtoning myne). 

Ook die Charismaat, Williams, verklaar dat die Geesdoop as sodanig nie die heiligmaking 'n 

werklikheid maak nie, maar die nodige krag om heiliger te kan lewe, voorsien: 

The event of the Spirit does give power for more adequate dealing with human 
perversity; consequently, there should be progress in sanctification. But the 'baptism 
with the Spirit' is not in itself the accomplishment of that end (1972: 13) 
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(beklemtoning myne). 

Sproul impliseer in sy uitspraak dat die Charismate 'n groter klem op die ontvangs van krag met 

die oog op bediening plaas. Hierdie standpunt kan nie bo alle twyfel bewys word nie. Williams 

skryf so oor die belangrikheid van bediening: 

'Baptism' ... [die Geesdoop A.J.v.W.] is ... the actualization of a dynamic whereby 
the whole person is energized to fulfill new possibilities. This fulfillment does have 
aspects previously unknown and unrealized (for example, the 'charismata', or 'gifts 
of the Spirit') . . . there is the release of man for fuller freedom and responsibility 
(1972: 12) (beklemtoning myne). 

Die Pentekostalistiese teoloe, Verster (1972:87-151), Mciller (1975:46-262), en Horton (1975: 19-

207), spel egter ook die belangrikheid daarvan uit dat die Geesvervulde gelowiges mekaar, en 

andere, moet bedien deur beoefening van die gawes van die Gees. Moller stel die 

Pentekostalistiese standpunt oor die verband tussen die Geesdoop en die bediening deur die 

gawes so: 

. . . dit . . . (het) duidelik geblyk dat die Pinksterbeweging 'n direkte en kausale 
verband tussen die doping in die Heilige Gees en die geestelike gawes le; 
laasgenoemde word beskou as 'n gevolg van die eerste (1975:49) (beklemtoning 
myne). 

Opsommenderwys blyk dit dat 'n oorvereenvoudiging is om 'n waterdigte skeiding te he tussen 

dit wat die Pentekostaliste enersyds, en die Charismate andersyds, glo oor die doel van die 

Geesdoop. In albei groepe gaan dit primer oor kragtoerusting vir getuienislewering in 

evangelisasiewerk; in albei groepe word die belangrikheid van bediening in die gemeente en 

daarbuite deur gebruikmaking van die gawes beklemtoon; in albei groepe word geglo dat die 

heiligmaking meer effektief verwerklik kan, en moet, word, na hierdie ervaring. Dis egter waar 

dat die klem nie op die heiligmaking as die doel van die Geesdoop val nie, soos onder andere 

blyk uit Williams se vroeere aanhaling: 

Thus, presently, Pentecostals by and large [bedoelende, Nieu-Pentekostaliste of 
Charismate A.J. v. W.] speak of Spirit baptism ... not for sanctification of life but for 
empowerment of witness ... (1972:62) (beklemtoning myne). 

Ook die Pentekostaliste beklemtoon nie die heiligmaking baie sterk nie, aangesien oor die 

algemeen geglo word dat die kragtoerusting vir getuienislewering die primere doel van die 

Geesdoop is. 
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'n Verdere aspek van die Pentekostalistiese/Charismatiese leer is dat die Geesdoop feitlik 

deurgaans gekoppel word aan die ontvangs van 'n vreemde taal wat die Gees aan die gelowige 

skenk. Verster se dat die gelowige uit "eie vrye wil" die woorde moet uitspreek soos die Gees 

dit in sy mond le (1975:71). Die Charismatiese teoloog, Ervin, motiveer waarom hierdie 

talespraak (glossolalie) 'n belangrike deel van die Geesdoop uitmaak: die "model" vir hierdie 

ondervinding is die Pinkstergebeure soos in Handelinge opgeteken: 

The initial sign of the Spirit's coming, the common denominator that binds together 
every reference to the Pentecostal manifestations in the Book of Acts, is speech in 
'other tongues as the Spirit (Himself) gave them utterance' ... tongues-utterances are 
explicitly mentioned in the Jerusalem, Caesarean, and Ephesian 'Pentecosts' ... there 
is ... an appropriate rationale for this phenomenon (1972:25-26). 

Ervin glo nie dat die talespraak identies is met die Geesdoop nie; soos heelwat Charismatiese 

teoloe, glo hy dat die ondervinding ontvang kan word sonder die talespraak, hoewel die ideaal 

is dat laasgenoemde in so 'n geval later ontvang sal word. Die inisiele talespraak is egter wel 

'n teken of bewys dat die volheid van die Gees ontvang is as 'n afsonderlike ondervinding mi 

wedergeboorte. Soos feitlik alle Pentekostaliste, glo Ervin dat wanneer glossolalie tydens die 

eerste ervaring van die volheid van die Gees ontvang word, dit 'n teken van die Geesdoop is, 

en dat dit onderskei moet word van tale as 'n gawe - dit is, die tale wat na die inisiele ontvangs 

deur die gelowige gepraat word (1972:26-31). Die meeste teoloe van die ouer beweging, die 

Pentekostalistiese, is egter meer dogmaties daaroor dat die Geesdoop of volheidsondervinding 

noodwendig met talespraak gepaard moet gaan, soos Verster (1975:70-71), en Buntain 

(1956:21). 

Dit wat baie van die teoloe uit genoemde twee groepe beskryf as die subjektiewe belewing wat 

met hierdie talespraak gepaard gaan, is belangrik. Enkele voorbeelde is nodig. In sy boek oor 

glossalalie skryf Kelsey s6 daaroor onder die opskrif The Positive Results: 

En ook: 

Psychologically this experience [van talespraak A.J. v. W.] can be described as a 
reconnection with the deep unconscious, of which the glossalalia was a confirming 
manifestation (1968:219) (beklemtoning myne). 

In addition to all this, tongue speakers make it clear that there is an emotional release 
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... There is also a sense of joy in the midst of difficulties (1968:221) (beklemtoning 
myne). 

Ervin lewer op sy beurt so kommentaar oar die ervaring wat met die inisiele talespraak gepaard 

gaan: 

The Holy Spirit is a person, and when man meets the Spirit in the divine 
manifestation of His power, there will be an emotional response, call it awe, 
reverence, fear, love, or whatever . . . One person may be very vivacious and 
exuberant and respond to the Holy Spirit unrestrainedly. Another may be ... more 
phlegmatic and reserved (1972:30) (beklemtoning myne). 

In Kelsey se eerste aanhaling is die fokus op die psigologiese aspek van die Geesdoop, soos die 

onderstreepte woorde aandui. In sy tweede aanhaling val die klem op die emosionele aspek, soos 

die uitdrukkings "emotional release" en "sense of joy" aandui. Oak in Ervin se beskrywing 

geniet die emosionele aspek sterk klem, soos blyk uit die onderstreepte woorde, hoewel Ervin 

se dat sommige ontvangers van die Geesdoop meer flegmaties en gereserveerd mag bly. 

In die beskrywings van die latere doop met die Gees val die klem egter normaalweg steeds die 

swaarste op die talespraak self, aangesien dit, soos gesien is, vir die Pentekostaliste essensieel 

is, en vir die meeste Charismate minstens uiters belangrik. So sterk val die klem op die tale dat 

sommige ten alle koste daaraan vashou, al "voel" die ontvanger nie iets besonders nie. So word 

'n mev. Stiles se tale-ondervinding, en die reaksie daarop, beskryf in Molenaar se boek oar die 

"doop met die Gees" : 

Nadat zij in tongen gesproken had, hield zij op en zij: ,Heer, ik wil er zeker van 
zijn, dat ik ben vervuld met de Geest'. Ze sprake in tongen, maar gevoelde niets van 
de vreugde, die ze had verwacht ... zij ... zei: ,Heer, ik dank u. Ik geloof, dat ik de 
Heilige Geest heb ontvangen, omdat ik het Bijbelse kenmerk daarvan [talespraak 
A.J.v.W.] heb' (1963:185-186) (beklemtoning myne). 

Sommige pogings is baie konkreet om mense saver te kry om die klanke te uiter: 

Sodra die persoon die inwerking van die Gees in horn gewaar en bewus word van 
Sy inwerking op die spraakorgane, moet hy sy mond oopmaak en die klanke 
uitspreek (Joh. 7:37-39) ... Omdat dit 'n geloofsdaad is ... sal die Here ... daardie 
klanke 'n werklike taal maak as die teken dat die persoon oak in die krag van die 
Gees gedoop is (Verster 1975:71) (beklemtoning myne). 

Al hierdie beskrywings, wat enkele voorbeelde uit talle moontlikes is, gee blyke van die feit dat 

dit vir die Pentekostaliste en die Charismate gaan oar 'n gerigtheid op 'n subjektiewe belewing, 
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wat dikwels emosioneel, en soms feitlik fisies-konkreet is. 

Hierdie probleem van 'n gedeeltelik-misplaaste gerigtheid wat sowel voor as na die ontvangs van 

die Geesdoop mag plaasvind, sal dikwels 'n gestremde groei in die imperatiewe heiligmaking 

tot gevolg he. Daar kan immers slegs effektief gegroei word deur te lewe vanuit die Bron van 

die ryke lewe van Christus self. Die hele probleem soos hierbo beskryf, word vererger deur die 

swaar klem op die psigologiese, emosionele, en soms feitlik fisiese belewing wat gepaard gaan 

met die talespraak soos ontvang tydens die doop met die Gees. Op subtiele wyse kan die klem 

nog verder verplaas word van 'n gerigtheid op Christus self vanwee die oormatige gerigtheid 

op genoemde aspekte, sowel as op die talespraak self. Hierdie gevaar blyk uit die aangehaalde 

beskrywings van die Geesdoop. Nie in een daarvan is Christus prominent nie. Hy word skaars 

genoem, terwyl die genoemde subjektiewe ervaringe dikwels ter sprake is. Dit blyk dus dat die 

probleem wat kan ontstaan ten opsigte van die groei in die imperatiewe heiligmaking in die lig 

van die Pentekostalistiese Geesdoop nie onderskat moet word nie. 

3.1.3.2 Implikasies vir groei 

Daar sal nou gekyk word na die implikasies wat die Pentekostalistiese leer vir die groei in die 

imperatiewe heiligmaking inhou. 

Daar word eerstens gekyk na die feit dat geglo word in die noodsaaklikheid van 'n latere 

ondervinding genoem die doop met die Gees. Onder 3.1.3.1 het dit geblyk dat sowel die 

Pentekostalistiese as die Charismatiese teoloe oor die algemeen glo dat die Geesdoop as 

kragtoerusting tot 'n meer effektiewe groei in die heiligmaking moet lei. Dit beteken by 

implikasie dat die gelowige nie sonder hierdie opvolgende ondervinding effektief in die 

imperatiewe heiligmaking sal kan groei nie. Al glo Schep dat die Gees by die wedergeboorte as 

"the Author of sanctification" ontvang word, glo ook hy dat die gelowige sonder die 

ondervinding nog nie gedoop of gevul is met die Gees nie; hy is nog nie beklee met krag uit die 



hoogte nie. Die ware groei in die imperatiewe heiligmaking kan immers juis, en slegs, plaasvind 

deur met die Gees vervul te wees, wat beteken dat die Gees 'n mens s6 beheer dat jy toenemend 

vir God in Christus kan lewe. So wys Paulus daarop dat 'n mens eers met die Gees vervul moet 

word (Ef. 5: 18), en daarna in staat sal wees om in al jou verhoudinge vir God te lewe soos jy 

moet - in groeiende heiligheid, dus! (Ef. 5:19 - Ef. 6:9). Patzia dui aan dat Paulus inderdaad 

in Ef. 5 en 6 bedoel dat hierdie toenemend-heilige lewe sal voortspruit uit 'n lewe wat as 

Geesvervuld beskryf kan word: 

5: 19/ This uplifting effect [of constantly being filled with the Spirit, according to the 
previous verse A.J. v. W.] manifests itself in several ways. One is in worship ... (in) 
spontaneity ... 5:20/ A second manifestation is in giving thanks ... another sign of 
being filled with the Spirit ... 5:21/ in submission ... Fullness of the Spirit leads to 
mutual subordination and unity, not to individual pride and disunity ... (etc.) 
(1990:264) (beklemtoning myne). 

Dat dit in Ef. 5:18 oor 'n voortdurende ondervinding van vervul-word met die Heilige Gees 

gaan, word deur Pentecost mooi verwoord: 

Paul says, 'be filled' ... what the Apostle is saying, quite literally, is 'you be being 
kem filled' with the Spirit, a continuous process which is repeated again and again 
in the experience of the child of God (1978: 155) (laaste beklemtoning myne). 

Hierna gaan Pentecost voort: 

This filling does not bring him into a new relationship to God, nor does it give him 
a new position before God. But it does relate to the believer's daily walk in 
relationship to the Spirit of God. When we say that this is experimental and is to be 
the continuous experience of all believers, we do not mean that this is a second work 
of grace, or some second added experience one is to seek for, or meet certain 
conditions to obtain, as though God reserved it for a special few. Rather, it is the 
privilege of every child of God to be constantly filled with the Holy Spirit of God 
(1978:155) (beklemtoning myne). 

Pentecost is reg. Soos gesien is onder 2.2.2.2, word alle gelowiges met die Gees vervul by hul 

wedergeboorte. Konig se verduideliking van die betekenis van die uitdrukking "doop met die 

Heilige Gees" is in ooreenstemming met die standpunt van Pentecost, waarvolgens geen 

gelowige nodig bet om 'n latere ondervinding te soek om met die Gees vervul te word en te bly 

nie. Konig wys daarop dat hierdie uitdrukking net in een verband voorkom in die Bybel. Dit is 

'n verwysing na die uitstorting van die Heilige Gees waarvan in Hand. 2 gelees word. So stel 

Johannes die Doper Jesus se optrede teenoor syne: "Ek doop julle wel met water ... maar Hy 
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wat na my kom ... sal julle met die Heilige Gees ... doop" (Matt. 3: 11) - 'n belofte wat deur 

Jesus bevestig is (vgl. Hand. 1 :5), en vervul is op Pinksterdag, toe die Gees op die gelowiges 

uitgestort is, en sedertdien in die kerk woon. Petrus bevestig in Hand. 11: 16 dat die doop met 

die Heilige Gees vervul is in die uitstorting van die Heilige Gees (1983: 185). Konig se konklusie 

op grond van hierdie beredenering is dus korrek: 

Daar is dus in die Bybel nie rede om die doop met die Heilige Gees as 'n aparte, 
besondere ervaring te sien wat in die lewe van elke Christen (tydens of na bekering) 
behoort plaas te vind nie. Dit is eenvoudig 'n ander uitdrukking vir die uitstorting 
van die Heilige Gees - en Hy woon tog nou in die kerk (1983: 185). 

Pentecost is dus inderdaad reg: as alle Nuwe Testamentiese gelowiges sedert Pinksterdag met 

die Heilige Gees vervul is vanaf hul wedergeboorte - en bogenoemde beredenering bevestig 

hierdie standpunt - bedoel Paulus nie in Ef. 5:18 dat daar 'n opvolgende ervaring moet wees 

voordat die gelowiges in 'n heilige wandel vir God kan lewe nie. Wat wel in die vers bedoel 

word, is dat alle gelowiges, omdat hulle inisieel met die Gees vervul is by hul wedergeboorte, 

daarna moet voortgaan om in gehoorsaamheid aan Hom te bly voortlewe, sodat Hy hulle kan 

aanhou bekragtig om te groei in die imperatiewe heiligmaking. Soos gesien is in Patzia se 

aanhaling, dui die verband waarin hierdie vers voorkom, daarop dat dit moet gebeur in al die 

aspekte en verhoudinge van hul lewens op praktiese vlak. Dft wat onder 2.2.2.2 gese is oor die 

betekenis van Gal. 5:25, asook oor ander Skrifgedeeltes, bevestig hierdie bevindinge. As Paulus 

dus in Rom. 8: 13 vir die gelowiges se dat hulle "deur die Gees die werke van die liggaam 

(moet) doodmaak", bedoel hy dat hulle almal daartoe in staat is deur die krag van die inwonende 

Gees - niemand van hulle het 'n latere ervaring nodig voordat hulle in toenemende heiligheid 

vir God kan lewe nie! Anders gestel, die gelowige kan effektief groei in die imperatiewe 

heiligmaking sonder 'n latere Geesdoop. Dft wat Shedd oor die betekenis van die vers se, 

bevestig hierdie waarheid: 

If the believer, by means of the principle of holiness, or 'the law of the Spirit of life' 
[ soos ontvang by wedergeboorte A.J. v. W.], mortifies the remainders of the principle 
of sin, he shall live ... 'Not to be daily mortifying sin, is to sin against the grace of 
God, who hath furnished us with a principle of doing it ... ' (1967:243) (beklemtoning 
myne). 

In der waarheid kom die Pentekostalistiese en Charismatiese leer soos hierbo uitgespel, soos in 



die geval van die Perfeksionisme, daarop neer dat daar iets ekstra nodig is voordat effektief 

gegroei kan word. Sodoende word 'n onskriftuurlike kloof geslaan tussen die regverdiging en 

die twee aspekte van die heiliging. Hoewel die aanhangers van hierdie leer dit waarskynlik nie 

so bedoel nie, is dit die noodwendige gevolg van hulle standpunt. Soos onder 3.1.1 en in die 

verduideliking hierbo gesien is, lui die Gereformeerde standpunt dat die volheid van die Gees 

ontvang word wanneer die regverdiging, wedergeboorte en inisiele heiliging, wat gelyktydig 

ontvang word, plaasvind. Die Pentekostalistiese leer misken hierdie waarheid. Dit beteken dat 

die wedergeboorte en die gepaardgaande inisiele heiliging by implikasie gedevalueer word tot 

iets minderwaardigs en voorlopigs. Waarskynlik is hierdie devaluering onbedoeld, soos blyk uit 

die hoe waardering van die wedergeboorte deur van hul teoloe, soos Verster. As geglo word dat 

die Gees voor die latere doopondervinding nag nie in sy voile krag in die gelowige se lewe 

teenwoordig is om horn so te beheer en te lei dat hy effektief kan groei in die imperatiewe 

heiligmaking nie, is sodanige devaluering van genoemde twee aspekte feitlik onontkombaar. 

Hoewel Borderud reg is as hy daarop wys dat die Pentekostaliste leer dat hoofsaaklik dieselfde 

voorwaarde geld vir die ontvangs van die latere Geesdoop as vir saligheid (regverdiging) 

(1992:71), naamlik (onder andere) geloof (Verster 1975:70-71 en Williams 1972:15), beteken 

dit nogtans nie dat die kontinui'teit tussen die regverdiging en die twee aspekte van die heiliging 

gehandhaaf word nie. Een rede hiervoor is die feit dat die beginsels van sola fide en sola gratia 

skade Iy. Onder 2.2.1.2 is gesien dat daar vir die effektiewe groei in die imperatiewe 

heiligmaking heeltyd teruggegryp moet word na die rykdom van die erfenis wat deur die mede

sterwe en -opstanding met Christus ontvang is tydens die regverdiging, wedergeboorte en inisiele 

heiliging. Anders gestel: die ware uitlewing van sola fide beteken dat daar in geloof geleef word 

vanuit die volheid van Gods genade soos reeds ontvang in Christus, dit is, sola gratia. 

Hierteenoor word daar volgens die Geesdoop van die Pentekostaliste en Charismate vorentoe 

uitgereik na 'n latere, noodsaaklike doop voordat die imperatiewe heiligmaking effektief voltrek 

kan word, in plaas daarvan om in geloof vanlift die ontvangde volheid te Ieef. Hoewel daar 

steeds beweer word dat die !ewe van geloof noodsaaklik is, is die geloof voor die ontvangs van 



die doopervaring anders gerig, naamlik op 'n toekomstige subjektiewe ervaring, en nie op die 

Christus wat deur die Gees die Bron is van die gelowige se lewe vanaf die inisiele heiliging nie 

(soos gesien is uit die betekenis van Rom. 6:1-4, Kol. 3:4, ensovoorts). As gevolg van hierdie 

doop ly die beginsels van sola fide en sola gratia dus inderdaad skade in die voortgaande 

heiligmaking: dis nie 'n geloof wat gekontinueer word vanuit die "dubbele" deelkry met Christus 

in mede-sterwe en -opstanding nie, en dis nie 'n voortleef uit die rykdom van die genade wat 

reeds ontvang is deur 'n deelkry aan Christus se dood vir die ou lewe, asook aan sy nuwe lewe 

nie. Die beginsel van sola fide kan verdere skade ly vanwee 'n verswakte geloofsgerigtheid op 

Christus; die konsekwente Pentekostalis of Charismaat sal immers moeilik glo hy kan effektief 

groei in Christus voordat hy die doop met die Gees ontvang het - veral aangesien hy geleer word 

dat die nodige krag daarvoor ontbreek v66r die Geesdoop! Na die ontvangs van die doop is die 

breuk tussen die regverdiging en die twee aspekte van die heiliging nog steeds aanwesig: in die 

geval word daar weer geleef vanuit die "bron" van 'n subjektiewe ervaring wat nie saamval met 

die regverdiging nie, maar eers daarna ontvang is. Ook is die "inhoud" van dft waaruit gepoog 

word om die groei in die imperatiewe heiligmaking te verwerklik, nie noodwendig in die eerste 

plek die ryke ontvangde lewe van Christus nie. Die klem val immers nie soseer op die mede

sterwe en -opstanding met Christus as die rykdom van Gods genade vanwaaruit groei moet 

plaasvind nie, maar wel op die ervaring van 'n doop wat subjektief beleef is. Hierdie probleem 

word vererger deur die soms byna fisies-konkrete klem op talespraak, of deur die emosionele 

ervaring wat los van Christus gesien kan word. Hoewel die sterk klem op bekragtiging vir 

getuienislewering, asook op die noodsaaklikheid van bediening deur beoefening van die gawes 

van die Gees, 'n noodsaaklike een is, lei hierdie beklemtoning ongelukkig dikwels tot 'n 

onderbeklemtoning van die groei in die imperatiewe heiligmaking. Dit alles kan tot 'n gestremde 

groei in die imperatiewe heiligmaking lei. 

3.1.4 Formele ortodoksisme 

Nog 'n verkeerde verband tussen die twee aspekte van die heiliging, wat ook tot 'n gestremde 



groei in die heiligmaking sal lei, is dit wat ek formele ortodoksisme noem. Geen spesifieke 

kerklike groep kan hieraan gekoppel word nie, maar dit kan beskryf word as 'n koue, formele 

godsdiensbeoefening. Dit is die resultaat van so 'n oorbeklemtoning van die ontvangde 

regverdiging en indikatiewe heiliging dat daar nie met die feit dat die imperatiewe aspek aktief 

vanuit die ontvangde indikatief verwerklik moet word, rekening gehou word nie. So 'n passiewe, 

teoretiese godsdiens kan so ver gevoer word dat die moontlikheid en noodsaaklikheid van die 

groei in die imperatiewe heiligmaking feitlik misken word. Die ware groei kan ernstig gestrem 

word, aangesien die gelowige nie voldoende sal verwag om te groei nie, maar eerder die status 

quo sal handhaaf. 

Hoewel Kohlbrugge nie beskuldig kan word dat hy voluit in hierdie euwel betrokke was nie, glo 

ek dat sy standpunt horn leen tot die neiging om die werklikheid van die imperatiewe 

heiligmaking in 'n koue, kille verstandsgeloof te aanvaar sander dat die ryke geloofsbelewing 

wat volgens die Nuwe Testament dee! behoort te wees van die ware groei in die imperatiewe 

heiligmaking, tot sy voile reg kom. Berkouwer wys daarop dat Kohlbrugge as Gereformeerde 

teoloog reg was in sy passievolle verdediging van die waarheid dat daar ten alle koste gewaak 

moet word teen 'n wettiese vorm van (imperatiewe) heiligmaking. Om hierdie euwel effektief 

uit te skakel, het Kohlbrugge tereg besef dat alles draai om die genade van God in Christus, en 

dat daar nooit van hierdie perspektief af wegbeweeg mag word nie. In sy strewe tot handhawing 

van hierdie beginsel om 'n vorm van heiligmaking wat in eie krag nagestreef word, te beveg, 

het Kohlbrugge egter so ver gegaan as om te se dat Paulus in Kol. 3:5 met sy opdrag: "Maak 

dood dan ju lie lede wat op die aarde is ... ", nie bedoel het dat die gelowige die "oue mens" in 

toenemende mate kan uitskakel in sy !ewe nie. Vir Kohlbrugge is die korrekte vertaling, soos 

in Engels weergegee, eerder "Have put to death ... " as "Put to death ... ". Sodoende wou 

Kohlbrugge bevestig dat hy glo dat die (imperatiewe) heiligmaking nie 'n morele proses is nie, 

maar we! 'n heiligwees in Christus en 'n deelhe aan sy geregtigheid deur geloof in Hom. Die 

imperatief van Paulus is dus, volgens Kohlbrugge, identies met: Glo! Alles hang van Christus 

af. Berkouwer wys dus daarop dat Haitjema tereg erken het dat daar in Kohlbrugge se stand punt 



oar die heiligmaking 'n neiging tot passiwiteit te bespeur was - al het hy later in sy lewe wel 

van progressiewe heiligmaking gepraat. Die dissipels van Kohlbrugge het in 'n onnodige en 

onnatuurlike vrees weggedeins van selfs die "meer en meer" van die Skrif en die Konfessies 

betreffende die heiligmaking in hul reaksie teen 'n sogenaamde "ontologie" van genade. 

Berkouwer skaar horn in hierdie polemiek - myns insiens tereg - by die voorstanders van die 

standpunt dat die voortgaande heiligmaking ("progressive sanctification") versoenbaar is met 'n 

geloofs-gekoppelde heiligmaking. Berkouwer gaan voort om uit te wys hoe die oplossing nie le 

in 'n negering of afwysing van die (imperatiewe) heiligmaking nie, maar wel in 'n toesien dat 

die aard van die heiligmaking suiwer gehandhaaf word deur enersyds alle "strewe" wat nie 

voortvloei uit die genade nie, af te wys, en andersyds die ware (imperatiewe) heiligmaking te 

verwerklik deur dit te doen vanuit 'n geloof in Gods genadewerking in Christus. Daar moet 

egter steeds onthou word dat alles - selfs die geloof, asook die groei in die heiligmaking - hul 

inhoud verkry uit Gods genade (1980:104-108). Dit blyk dus dat die balans gehandhaaf kan 

word deur twee aspekte konsekwent voor oe te hou. Enersyds mag nooit wegbeweeg word van 

die genadebeginsel nie - geen menslik-bewerkte "geloof" of "heiligmakings"-werke mag buite 

die sfeer van die genade beoefen word, en as ware groei in die heiligmaking beskou word nie. 

Andersyds moet die voortgang in die imperatiewe heiligmaking volledig gehandhaaf word, 

aangesien, soos vroeer gesien is, die paranese van die Nuwe Testament beslis dui op die 

noodsaaklikheid van groei. Sodanige groei sal eg wees solank daar binne die sfeer van Gods 

genade in Christus beweeg word, aangesien die "inhoud" van die groei dan 'n toename in 

Christus se beeld sal wees. Daar moet toegesien word dat hierdie ware groei gehandhaaf word 

deur 'n konsekwente gehoorsaming van die Skrif se paranese in Christus se krag deur die Gees. 

Dit vind plaas deur 'n geloofsvasklem aan Christus wat genadiglik deur die Gees bewerk word. 

Om terug te keer tot Kohlbrugge se standpunt: die gevaar van 'n dooie ortodoksisme word 

duidelik na alles wat nou gese is. Dit blyk dat die antwoord op 'n wettiese, menslik bewerkte 

"groei" in die imperatiewe heiligmaking nie gelee is in 'n oorreaksie, waardeur die 

Skrifwaarheid van die voortgang in die heiligmaking afgeskaal word ten gunste van 'n standpunt 



dat daar nie sprake is van 'n toenemende "doodmaak" van die sondige "vlees", asook van 'n 

toenemende "bekleding" met Christus se eienskappe en handelinge nie. In so 'n afwysing val die 

klem so swaar op die regverdiging en die indikatiewe heiliging dat die implikasies van die twee 

aspekte, naamlik dat daar voluit voortgegaan moet word om te groei in die imperatiewe aspek, 

verwaarloos word. Soos gese is, het Kohlbrugge nie by 'n dooie ortodoksisme geeindig nie, soos 

onder andere blyk uit die feit dat hy die belangrikheid van die Dekaloog en die derde dee! van 

die Kategisme beklemtoon het (Berkouwer 1980: 104-105). Feit is egter dat indien daar in die 

leer oor die heiligmaking so swaar klem gele word op die regverdiging en die indikatiewe 

heiliging dat die Skrifeis en -oproep tot 'n volskaalse en volgehoue najaag van groei in die 

imperatiewe aspek afgewater word, die gelowige so maklik kan rus in sy ontvangde regverdiging 

en heiliging, dat hy nie meer, soos Paulus, 'n voile ambisie mag he om te "jaag na die doe! om 

die pcys te verkcy van die hoe roeping van God in Christus Jesus" (Fil. 3: 14) nie, omdat hy nie 

besef hoe ver hy nog op die weg van die heiligmaking moet vorder nie. Soos met Paulus die 

geval was, sal slegs die gelowige wat sy onvolmaaktheid besef, voldoende gemotiveerd wees om 

te groei in die imperatiewe heiligmaking deur die volmaaktheid aktief na te jaag ("nie dat ek ... 

al volmaak is nie, maar ek jaag daarna ... " - Fil. 3: 12). 'n Formele ortodoksisme mag uit so 

'n ingesteldheid voortspruit; die gelowige mag horn bloot verstandelik verbly omdat hy geheilig 

is by sy regverdiging (indikatief), sender om die eis tot die voortgaande heiligmaking 

(imperatief) op so 'n wyse na te jaag dat hy in die uitleef van die paranese (vgl. Jak. 1 :25) die 

bruisende opstandingslewe van Christus ten voile sal ervaar soos wat Christus bewustelik in en 

deur horn !ewe. Laasgenoemde sal slegs gebeur indien hy volgens Paulus se voorbeeld in Gal. 

2:20 Christus hiervoor aanhou vertrou. Weereens beteken dit dat die verwaarlosing van sola fide 

en sola gratia wat die formele ortodoksisme kenmerk, afgewys moet word ten gunste van 'n 

volledige handhawing daarvan. Oat dit we! in Fil. 3:10-14 oor 'n sodanige voile nastreef en 

toenemende verwerkliking van die imperatiewe heiligmaking gaan, blyk uit O'Brien se 

kommentaar oor v. 11 : 

He [Paul A.J.v.W.] passionately longs to reach the final destination and, in no way 
presuming upon the grace of God. presses on towards that goal ... Being conformed 
day by day to the image of the Lord Jesus Christ, and especially to his death, is a 
process that will be completed . . . at . . . the time of the parousia. This ongoing 



transformation is a prerequisite for his participation in 
(1991 : 41) (beklemtoning myne). 

Inderdaad sou dit 'n "presuming upon the grace of God" wees om 'n mens net te verbly in die 

ontvangde heiliging, sonder om in voile geloofsatbanklikheid in Christus se krag die implikasies 

van die indikatiewe heiliging te verwerklik deur te groei in die imperatiewe heiligmaking! Uit 

hierdie bespreking word dit duidelik dat die gevaar van 'n formele ortodoksisme deur 'n 

verwaarlosing van die imperatiewe heiligmaking voortspruit uit 'n ander vorm van verkeerde 

verbandlegging tussen die regverdiging en indikatiewe heiliging enersyds, en die imperatiewe 

heiligmaking andersyds. Hoewel Kohlbrugge, as voorbeeld van die tipe probleem, die 

kontinulteit tussen die regverdiging en heiliging voluit handhaaf in die sin dat hy die eenheid 

tussen die twee aspekte aanwys vanuit hul gesamentlike gesentreerdheid in die genade van God 

in Christus, maak hy te min van die eis tot voortgaande verwerkliking van die heiligmaking deur 

die swaartepunt oormatig op die regverdiging en die indikatiewe heiliging te laat val. Soos 

gesien is, wysig hy selfs die betekenis van 'n paranese soos Kol. 3:5 om 'n onbybelse vorm van 

(imperatiewe) heiligmaking af te wys, en in die proses ly die imperatiewe aspek skade. Die 

kontinulteit tussen die regverdiging en indikatiewe heiliging enersyds, en die imperatiewe aspek 

andersyds, ly dus skade in die sin dat die konsekwensies van die ontvangde aspekte nie volledig 

deurgetrek word nie. Hierdie probleem word uitgeskakel wanneer die gelowige besef dat, omdat 

hy geregverdig en geheilig is, hy juis in Christus se krag - vanuit die ontvangde genade-Bron, 

dus, deur dieselfde geloofsvertroue - moet groei in die imperatiewe heiligmaking! Dit blyk dus 

ook dat volgens Kohlbrugge se tipe standpunt die beginsels van sola fide en sola gratia nie 

volledig gehandhaaf word soos die Nuwe Testament dit vereis nie. Hy handhaaf dit wel in die 

sin dat hy klem le op die vertrouende leef vanuit Gods genade soos ontvang in die regverdiging 

en die indikatiewe heiliging as 'n voortleef uit Christus se geregtigheid. Hy verwaarloos egter 

die handhawing van sola fide en sola gratia in die sin dat hy nie eksplisiet uitspel dat die aard 

van die genade-ontvangs mi die regverdiging behels dat daar werklik deur 'n 

geloofsatbanklikheid in Christus gegroei moet word deur daadwerklike gehoorsaming van die 

paranese in die krag van Christus deur die Gees, soos uitgespel in onder andere Rom. 8: 13, nie. 

Die doe! wat God deur die handhawing van sola fide en sola gratia wil bereik in die gelowiges 



se lewens, naamlik gelykvormigwording aan Christus se beeld (Gal. 4: 19; Kol. 1 :28) word 

sodoende gedeeltelik gefnuik. Die oplossing vir die probleem le in die handhawing van die 

Skriftuurlike balans, soos alreeds verduidelik is. 

3 .1.5 Wettiese selfverwerkliking 

Nog 'n verkeerde verband tussen die regverdiging en die twee aspekte van die heiliging wat 

alreeds sydelings ter sprake gekom het, is dat daar gepoog kan word om in eie krag, en volgens 

wettiese reels, te groei. Dit mag gebeur omdat daar nie besef word dat die ware groei slegs kan 

plaasvind deur 'n konsekwente handhawing van die genadebeginsel (sola gratia) nie. Anders 

gestel, enige paging om te groei anders as vanuit die volheid in Christus soos ontvang tydens 

die regverdiging, wedergeboorte en inisiele heiliging, is gedoem tot mislukking. Berkouwer stel 

die Gereformeerde standpunt, wat as teevoeter dien vir enige paging om die groei in eie krag 

te probeer verwerklik: 

It is well to note that the Reformed Confessions never teach that believers, having 
gone through the gate of justification, now enter upon a new territory where they 
must, without outside help, take their sanctification in hand (1980:77). 

Hy gaan voort om die essensie van die benadering tot die ware groei in die heiligmaking uit te 

spel: 

Any reflection on sanctification will have to concentrate on the nature of the new 
beginning. This renewal of human life in gratitude and love has always been 
considered the work of the Holy Spirit. The Spirit alone could perform the miracle 
of making man walk on the road of sanctity without a sense of his own worth 
(1980:78) (beklemtoning myne). 

Elke onderstreepte gedeelte is belangrik. Die regverdiging en indikatiewe heiliging wat saam 

ontvang is, is die nuwe begin. Dit wat na hierdie nuwe begin plaasvind, mag geen greintjie van 

'n steun op eie krag, pogings, vermoens of reels insluit nie. Paulus se uitspraak in Fil. 3:3 

bevestig hierdie waarheid: 11
• .. ons is die besnydenis [die wedergeborenes A. J. v. W.], ons wat 

God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie ... 11
• Hierdie vers 

bevestig dat die gelowige, na die nuwe begin, waartydens hy uit genade in Christus nuutgemaak 

is, alle vertroue in die "vlees" moet afwys, sodat hy slegs "in Christus Jesus (kan) roem" in 



geloofsvertroue. Slegs s6 sal hy waarlik kan groei. Berkouwer se twee aanhalings bevestig dat 

daar hoegenaamd geen breuk mag wees tussen die indikatief wat uit genade ontvang is enersyds, 

en die voortgang in die heiligmaking andersyds deurdat in enige mate afgewyk word van die 

genadebeginsel deur te poog om in eie krag te probeer groei nie. Die alternatiewe blyk dus te 

wees: 6f probeer om die groei te verwerklik asof God in Christus die regverdiging en 

indikatiewe heiliging bewerk uit genade, terwyl die imperatiewe heiligmaking as die mens se 

werk gesien word wat hy moet verwerklik sonder om uit die genade in Christus te bly 

voortlewe, 6f groei werklik in die imperatiewe heiligmaking deur te bly voortlewe vanuit Gods 

genade in Christus, soos ontvang by die regverdiging en indikatiewe heiliging as die grond 

daarvan. Die gelowige kan immers slegs die imperatiewe heiligmaking verwerklik solank hy in 

afhanklikheid van Christus deur sy Gees in staat gestel word om dit in sy krag te doen. Hierdie 

waarheid stem ooreen met wat onder 2.2.2.1 behandel is oor Fil. 2: 12-13: die gelowige kan 

aanhou "uitwerk" slegs, en solank, God aanhou "inwerk". Die Galasiers het die verkeerde 

alternatief gekies volgens Gal. 3:1-3. In sy kommentaar oor hierdie verse se MacArthur: 

The Galatians had foolishly fallen into Judaistic legalism ... By sinful neglect of their 
divine resources, they compromised the gospel of grace. They followed their whims 
and impulses rather than God's revealed truth ... that men come to salvation and live 
out salvation [imperatiewe heiligmaking A.J. v. W.] only by faith in the Person and 
the power of Jesus Christ [die ware "Inhoud" van Gods genade! A.J.v.W.] (1987:63) 
(beklemtoning myne). 

Deurdat Paulus in ontsteltenis vir die Galasiers se: "Nadat julle met die Gees begin het, eindig 

julle nou met die vlees?" (Gal. 3:3), dui hy aan dat dit enersyds futiel is om gered te probeer 

word uit wetswerke - regverdiging is Gods genadegeskenk - en andersyds net so onmoontlik om 

waarlik vooruitgang in die Christenlewe te maak (imperatiewe heiligmaking) as daar nie na die 

ontvangs van die Gees voortgegaan word om te groei onder sy leiding en in sy krag nie. Soos 

die Galasiers, wat onder die invloed van wettiese dwaalleraars in hierdie strik getrap het, is daar 

baie mense wat in ons tyd op verskillende maniere dieselfde fout maak, alhoewel hulle hul 

onderskeie vorme van heiligmaking nie op presies dieselfde manier nastreef nie. Of dit die 

Rooms-Katolieke standpunt is dat daar na die ontvangs van die "ingestorte genade" (as 

11 sakramentele 11 genade) gevorder moet word in die geestelike groei (imperatiewe heiligmaking) 



deur vas, gebed en goeie werke asof Gods genade in Christus nie voldoende is vir sodanige 

groei nie (Berkouwer 1980:78-79), of 'n antler vorm van groei buite die sfeer van die ontvangde 

genade alleen op volgehoue basis deur die geloof alleen, die beginsel bly dieselfde: ware groei 

in die heiligmaking word belemmer deur "vlees"-krag, soos in die geval van die Galasiers! 'n 

Ander vorm van hierdie probleem word ook buite die Katolisisme en die "tweede genadewerk" -

leer se geledere gevind. As die geskrifte van baie Arminiaanse teoloe oor die heiligmaking 

bestudeer word, word dikwels gevind dat daar klem gele word op hoe ernstig die gelowige moet 

strewe om te groei in die heiligmaking sonder enige vermelding van die Bybelse waarheid dat 

die gelowige alreeds geheilig is in Christus by die regverdiging en wedergeboorte. Interessant 

genoeg, word hierdie probleem selfs by sommige Gereformeerde teoloe aangetref. So, 

byvoorbeeld, maak Horne die volgende indeling: "Justification: 'Gift' (Indicative) 

Sanctification: 'Task' (Imperative) ... Duty (Gal. 5:25)" (1984:71). Hoewel Horne se: 

"Sanctification has to do with the progressive outworking of the new life implanted by the Holy 

Spirit in regeneration" (1984:71), laat hy na om te noem dat die indikatiewe heiliging saamval 

in tyd met die regverdiging. Sy, en talle ander teoloe, se nalating hiervan (veral die in 

Arminiaanse geledere), dui myns insiens op 'n onvoldoende besef van die rykdom en 

voldoendheid (genoegsaamheid) van die genade wat in Christus ontvang word by die 

wedergeboorte. As gevolg van hierdie gebrekkige besef word so dikwels gepraat oor die 

verwerkliking van die heiligmaking deur die onderhouding van reels, 'n gestrengheid teen die 

liggaam deur vas en gebed, ensovoorts. Die feit dat die imperatiewe heiligmaking slegs waarlik 

verwerklik kan word vanuit Gods genade in Christus, word sodoende op praktiese vlak misken. 

Myns insiens lei so 'n leer noodwendig tot 'n onsuiwer groei: die Heilige Gees sal immers 

hoofsaaklik die gelowige in Christus laat opgroei tot die mate waarin Hy daarvoor vertrou word! 

Die probleem van 'n wettiese, gespanne, eie krags-nastrewing van groei in die heiligmaking 

waardeur die ware groei daarin gestrem word omdat daar aan die "skadu' s" eerder as die 

"inhoud", Christus, vasgeklem word, was alreeds in Paulus se tyd 'n probleem. Hy verwoord 

die probleem in Kol. 2:20-23. Martin se kommentaar oar hierdie gedeelte laat 'n mens besef hoe 

inkonsekwent dit is om vanwee 'n wettiese ingesteldheid die genadebeginsel in die Christenlewe 



te negeer nadat die verlossing aanvanklik suiwer uit genade ontvang is: 

If this decisive change [wedergeboorte A.J.v.W.] in your loyalty happened to you 
in your baptism . . . why do you intend to go back to living as though Christ had 
never set you free? ... why do you listen to spurious teaching which would bring you 
into bondage to a legal code and impose upon you a series of taboos and negative 
rules? (1972:95) (beklemtoning myne). 

Martin gaan s6 voort in sy kommentaar oor hierdie verkeerde benadering: 

The obvious weakness in this type of religious endeavour is that it provides no check 
for man's lower nature which, though using his bodily instincts and appetites to hold 
him prey, is really different from them. His 'flesh' (sarx) gains control of the entire 
person and rules it as 'the mind that is set on the flesh', but no amount of bodily 
restraint or self-denial will hold this sin-principle in check. It requires a 'higher law' 
the law of the Spirit of life in Christ Jesus' (Rom. 8:2), the power of the Spirit (Gal. 
5:16-25) and a 'true' mortification (3:5) which presupposes a new nature (3:10) - to 
give a man the victory [in die voortgaande heiligmaking. A.J.v.W.] (1972:98-99) 
(beklemtoning myne). 

Dit beteken dus inderdaad dat enige vorm van wettiese nastrewing van groei in die imperatiewe 

heiligmaking gedoem is tot mislukking, omdat die "vlees", waarop daar, hoe onbewustelik 

ookal, staatgemaak word, niks anders as 'n "vleeslike groei" tot gevolg kan he nie. Paulus 

bevestig hierdie waarheid as hy in Kol. 2:23 se dat so 'n "groei" "geen waarde het nie, maar 

strek tot versadiging van die vlees". In Kol. 3: 19 stel hy die suiwer alternatief vir hierdie 

namaakselgroei as hy noem dat die gelowiges moet "vashou" aan "die Hoof" (Christus). 

Sodoende sal die ware groei in die heiligmaking verwerklik kan word soos deur Martin 

uitgespel, dit is, in die krag van Christus deur 'n "true mortification" (ware "doodmaak") van 

die werke van die vlees. Dit blyk uit Rom. 8: 13 dat dit slegs in die krag van die Gees moontlik 

is. Dit blyk dus weereens dat so 'n namaakselgroei in die imperatiewe heiligmaking die resultaat 

is van die feit dat die kontinui'teitsband tussen die regverdiging en indikatiewe heiliging wat saam 

plaasvind, enersyds, en die imperatiewe heiligmaking wat daaruit moet voortvloei, nie na behore 

gehandhaaf word nie. Dit beteken dat daar, soos Paulus in Gal. 3:3 se, "met die Gees begin" 

word deur die gelowige ontvangs van Gods genade deur vereniging met Christus (die 

regverdiging en indikatiewe heiliging), maar dan daarna in eie krag volgens wettiese voorskrifte 

voortgeleef word, in plaas van om steeds te bly put uit Christus as hul volheidslewe (Kol. 3:4) 

soos hulle Hom as Bron reeds ontvang het. Weereens beteken dit dat die beginsels van sola 



gratia en sola fide skipbreuk ly: die twee beginsels word gehandhaaf in die ontvangs van die 

regverdiging en indikatiewe heiliging, terwyl die "geloofsoog" daarna soms meer op eie pogings, 

reels en regulasies gehou word as op Christus as die ware "inhoud" van die genade. 'n 

Verkeerd-gerigte geloof op 'n valse genade-inhoud is dus die resultaat, met die gevolg dat 'n 

kunsmatige "groei" kan plaasvind. Soos gesien is, is die enigste oplossing dat die verband tussen 

die regverdiging en inisiele heiliging enersyds, en die imperatiewe heiligmaking andersyds, 

herstel word deur die behoorlike handhawing van sola fide op grond van sola gratia. Sodoende 

alleen sal in die krag van Christus deur die Gees - die ware genade - die groei in die 

imperatiewe aspek vanuit die ontvangde indikatief kan plaasvind. Sodoende sal ook die valse 

indruk dat God die Bewerker van die indikatiewe aspek is, waarna die gelowige die imperatiewe 

aspek in eie krag moet verwerklik, uitgeskakel word. 

3.2 Afwaartse-opwaartse groei (in Christus) 

Onder 2.2.2.2 is gesien dat die aspek van die gelowige se vereniging met Christus in 'n mede

sterwe vir die sonde, en 'n mede-opstanding in sy nuwe lewe, 'n verdere gemeenskaplike 

"faktor" is wat die verband tussen die indikatiewe en die imperatiewe aspekte van die heiliging 

as een van kontinui'teit bevestig. Daar sal nou na die praktiese implikasies van hierdie aspek 

gekyk word. Daar sal gepoog word om aan te toon dat daar meer effektief gegroei sal word in 

die imperatiewe heiligmaking indien die genoemde aspek se implikasies reg in aanmerking 

geneem word, terwyl die groei gestrem sal word indien dit nie reg verreken word nie. 

Die implikasies van die gelowige se vereniging met Christus sal nou bespreek word na 

aanleiding van die terme afwaartse en opwaartse groei. 

Packer glo dat daar 'n afwaartse groei in die (imperatiewe) heiligmaking moet plaasvind, wat 

op sy beurt die opwaartse groei sal bevorder. Die opskrif van die hoofstuk waarin hierdie saak 

behandel word, lui so: "Growing downward to grow up: the life of repentance" (1992: 119). 



Hierdie afwaartse groei sluit 'n voortgesette besef van sondigheid in: "Realistic recognition that 

one has disobeyed God, doing wrong instead of right" (1992: 123). Hieruit spruit 'n voortgesette 

berou oor, asook 'n belydenis en wegkeer van, die oorblywende sondes in die gelowige se lewe 

voort (1992:119-156). Ek sal probeer aantoon dat 'n toenemende besef van athanklikheid van 

Christus ook deel van die afwaartse groei uitmaak. Die opwaartse groei wat deur hierdie 

afwaartse groei bevorder word, is 'n opgroei in Christus (1992:121; vgl. 157-199). 

Daar sal gepoog word om hierdie standpunt te bevestig en uit te bou. Die gedagte dat die 

afwaartse en opwaartse groei as groei in die imperatiewe heiligmaking die resultaat van die 

gelowige se vereniging met Christus by die ontvangs van die indikatiewe heiliging is, sal ook 

ter sprake kom. Die betekenis van Rom. 7: 14-26 sal 'n deurslaggewende rol speel in hierdie 

ondersoek. 

Daar is drie hoofstandpunte oor die betekenis van Rom. 7. Vanwee die beperkte aard van hierdie 

verhandeling sal twee van die standpunte slegs kortliks bespreek word, sonder om dit te probeer 

weerle. Daarna sal die derde standpunt, waarvan ek persoonlik oortuig is, bespreek en 

gemotiveer word, sodat die genoemde afwaartse groei, en die wyse waarop die opwaartse groei 

daaruit moet voortspruit, na aanleiding daarvan behandel kan word. 

3.2.1 Rom. 7: eerste standpunt 

Ridderbos (1975:126-130 en 1959:152-171) en Lloyd-Jones (1975:120-257) se kommentaar oor 
·:;.~~' •• _,, ,,.,,,.,, , . '¥·r·:--.,-•,M·''J41-!:' 

die betekenis van Rom. 7: 14-26 kan as verteenwoordigend van die eerste standpunt beskou 

word. Slegs Ridderbos se beskrywing sal kortliks behandel word. Hy glo dat dit oor die ervaring 

van die mens buite Christus gaan. Intens bewus van die heiligheid van God se wet, poog hierdie 

mens in 'n tevergeefse innerlike worsteling en tweestryd om daarvolgens te lewe, omdat 'n 

ander wet, die van die sonde waarvan hy nog 'n slaaf is, dit vir horn onmoontlik maak om God 

se wet te kan gehoorsaam. Dit gaan nie oor 'n biografiese beskrywing van Paulus se persoonlike 



ervaring voor of tydens sy bekering nie, want: 

Romans 7 and 8 are too much concerned with redemptive-historical contrasts and 
categories and not with individual experiences for that to be the case (1975: 129). 

Terselfdertyd g~~~~~it tog oor meer as 'n blote retories-veralgemeende beskrywing, aangesien 

dit we! gaan oor die hopelose situasie van die ongelowige mens onder die wet (1975:129-130). 

Hierdie beskrywing van die ongelowige se ervaring in Rom. 7 word gegee vanuit die perspektief 

van die gelowige, maar dit kan ook persoonlik so ervaar word deur die ongelowige (1975: 130). 

Die enigste oplossing is dus om in Christus nuut te word - selfs in die geval van die 

reedsbeskrewe mm ::le mens: 

The nous and the will, even when they have not been depraved and darkened in the 
manner of the heathen life given up to debauchery, have need of total renewal in that 
they have no alternative but to look for their point of departure and strength no 
longer in their own moral impulse, in the law, or in the light of nature, but in Christ 
and the government of his Spirit. This is nowhere more evident than in Romans 7 
... The whole contrast here lies between the I - myself of verse 25 and the 'through 
Jesus Christ our Lord', of verse 24 (1975:128). 

Ridderbos glo dat die kontekstuele getuienis daarop dui dat hierdie standpunt korrek is 

(1959:162-164). Dis egter primer die betekenis van Rom. 7:14-25 self wat hierdie standpunt vir 

horn onbetwyfelbaar maak (1959:164-171). V. 14 se betekenis gee die deurslag: slegs die mens 

buite Christus kan verklaar dat by "vleeslik ... (is), verkoop onder die sonde". Die getuienis van 

Rom. 6 en 8 is dat die gelowige bevry is van die slawerny van die sonde; derhalwe kan dit nie 

sy ervaring wees wat hier beskryf word nie (1959: 154, 160). 

3.2.2 Rom. 7: tweede standpunt 

Clark haal die heiligheidsleerteoloog, Barnabas, wat in die tradisie van die Keswick Convention 

staan, aan. Laasgenoemde glo dat in Rom. 7:7-25 uitgewys word 'what happens when any 

person, regenerate or unregenerate, tries to conquer the old nature by self-effort', dit is, sonder 

die Keswick-tegniek van algehele toewyding en geloofsoorgawe. Barnabas glo: 

the key to the interpretation [van Rom. 7 A.J. v. W.] ... is found in the frequent use 
of 'I', while there is not a single mention of the Holy Spirit. In chapter 8, however, 
where there are at least twenty references to the Holy Spirit, and the 'I' drops out, 
there is a triumphant note throughout. 
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Die normale (oorwinnende!) Christenlewe is dus die wat beskryf word in~om. ~~ wanneer die 

lewe van neerlaag van Rom. 7 agtergelaat word ' ... and is experienced as the Holy Spirit by his 

counteractive power is permitted to have his way' (1993: 135-136). 

'n Ander outeur wat ongeveer dieselfde standpunt het, W. Nee, bespreek die betekenis van Rom. 

7 in veel meer detail. Hy wys uit hoe die boodskap van veral vv. 7, 12 en 14 is dat die gelowige 

totaal onmagtig is om die sonde in sy lewe deur eie pogings te bowe te kom - 'n les wat hy leer 

deur self die wet te probeer onderhou. Vv. 24 en 25 se boodskap is dat die gelowige, na 'n 

futiele stryd en intense konflik teen die sonde in eie krag, 'n punt van desperaatheid bereik, en 

die openbaring ontvang dat Christus self sy oorwinning is. Deur 'n gelowige aangryp van 

Christus word sy lewe getransformeer tot die van 'n oorwinnaar: 

'Who shall deliver me?' 'Who?' Hitherto he has looked for some thing; now his hope 
is in a Person . . . He no longer puts forth self-effort; all his expectation is now in 
Another (1967:119-120). 

Die oorwinnaarslewe waartoe die gelowige na hierdie ervaring in staat is, word in die krag van 

die Gees verwerklik, soos Rom. 8:2 aandui (1962:128-132). 

Jessie Penn-Lewis, 'n teoloog wat binne die heiligheidstradisie staan, se standpunt oor Rom. 7 

en 8 stem met syne ooreen. Die oorwinning wat die gelowige kan ervaar vanaf die tyd dat hy 

die volheidslewe in Christus vir homself toegeeien het (v. 25), is omvattend: dit sluit 'n 

oorwinning oor die sonde, die v lees, die wereld, en die gebondenheid aan die wet in ( s .j. : 8-13). 

Dit blyk dus dat Rom. 7 in die heiligheidstradisie as die ervaring van die Christen wat in 

nederlaag lewe, beskou word - 'n lewe wat getransformeer word deur die openbaring en aangryp 

van Christus as die gelowige se "volheidslewe" (v. 25) na 'n intense stryd teen die sonde in die 

lig van die wet. Na hierdie tweede genadewerk kan die gelowige derhalwe in oorwinning lewe 

in die krag van die Gees. 



~--
3.2.3 Rom. 7: derde standpunt 

3.2.3.1 Betekenis van sekere verse 

Die derde standpunt oor die betekenis van Rom. 7: 14-26 word sterk gemotiveer deur talle 

Gereformeerde teoloe. Hulle verstaan daarvan word beinvloed deur hul interpretasie van vv. 7-

13. Ten spyte van minder belangrike verskille wat tussen sommiges van hulle bestaan oor die 

betekenis van sekere verse in hierdie gedeelte, is hulle dit eens daaroor dat vv. 14-26 die 

ervaring van die gelowige vir die hele duur van sy aardse lewe weergee. Dit gaan dus nie oor 

die nie-Geesvervulde gelowige of oor die ongelowige nie. Dit is die "normale" lewe van die 

gelowige. Onder hierdie teoloe tel Berkouwer (1980:58-67), Clark (1993:33-102), Murray 

(1979:248-273), Bruce (1963: 147-156), Olyott (1979:67-70), Hendriksen (1980:219-241), Packer 

(1984:263-270), en Hoekema (1958:264-270). 

Daar word geglo dat vv. 7-13 Paulus se persoonlike ervaring voor sy wedergeboorte weergee. 

Toe was die sonde die mag wat volkome in sy lewe geheers het. Die wet van God het hierdie 

waarheid duidelik onderstreep. Packer se standpunt is verteenwoordigend in hierdie verband: 

The first section (vss. 7-13) is all in the past tense, and the natural way to understand 
it is as autobiography. Its thesis is stated in vs. 7: 'I had not known sin, except 
through the law' - i.e., it was the law that made sin known to me. The section goes 
on to tell how the law's prohibition of coveting stirred up in Paul uncontrollable 
covetousness, so that the actual effect of its marking out the way to life was to fix 
Paul's feet firmly on the road to death (1984:264). 

Paulus het voor sy bekering agtergekom dat hy, soos elke ongelowige, volkome magteloos staan 

teen die sonde as verslawende mag, en enersyds nie in staat is om God se wil te doen nie, en 

dft wel in die lig van die hoe eise van God se wet. Vv. 7-13 leer 'n drieledige waarheid: 

1. The effect of the law is to give men knowledge of sin ... as a concrete, dynamic 
reality within themselves, a spirit of rebellion against God, and of disobedience to 
His commandments (vss. 7, 13, cf. 3:20). 2. The way in which the law gives this 
knowledge is by declaring God's prohibitions and commands; for these first goad sin 
into active rebellion and then make men aware of the specific transgressions and 
shortcomings of motive and deed into which sin has led them (vss. 8, 19, 23). 3. The 



law gives no ability to anyone to perform the good which it prescribes, nor can it 
deliver from the power of sin (vss. 9-11) (Packer 1984:263-264). 

Aangesien die voorstanders van die eerste standpunt, asook baie van die wat die tweede 

standpunt huldig, dit eens is met hierdie verklaring oor vv. 7-13, sal daar nie ingegaan word op 

die betekenis van individuele verse in hierdie gedeelte nie. Ek is dit eens met hierdie verklaring -

veral in die lig daarvan dat vv. 11 en 13 verklaar dat Gods wet vir Paulus die dood in plaas vru: 

die lewe bewerkstellig het, hoewel die wet "heilig en regverdig en goec1" is_ (v. 12). Volgens 

hierdie standpunt is die ervaring van die ongelowige soos weergegee in vv. 7-13 noodsaaklik, 

sodat die wet sy "tugmeester na Christus" (Gal. 3:24) kan wees. 

Daar sal nou na die hoofargumente gekyk word vir die standpunt dat vv. 14-26 oor Paulus se 

ervaring as no?\-;le gelowige ~~~,e_L ~J~ volg~nde ses sake sal ee~j aangespreek word in 

hierdie verban~ie redes vir die gebruik van die teenwoordige tyd;-~e betekenis van die 
' c·' i \ 

' I 

uitroep van,v. 24; die betekenis van die oorwinningsverklaring van v. 2Y,-tl1e ware bedoeling 

met v. 26; cfie vraag of dit van 'n gelowige gese kan word dat hy "verkoop is onder die sonde" 
r::i 

(v. 14~ standpunt dat net 'n gelowige horn kan "verlustig ... in die wet van God na die 

innerlike mens" (v. 22). Daarna sal die hoofbetekenis van Rom. 7:14-26, en die verband 

daarvan met Rom. 8, asook die implikasies daarvan vir die afwaartse-opwaartse groei, in 'n 

afsonderlike gedeelte bespreek word. 

Packer skryf s6 oor die eerste aspek, dit is, die gebruik van die teenwoordige tyd in vv. 14-26. 

Hy glo dit kan om spesifieke redes nie op c!ie ongelowige se ervaring dui nie, maar slegs op die 

van die gelowige: 

The change from the aorist to the present tense at verse 14 remains unaccounted for 
[indien geglo word dat dit oar die ongelowige se ervaring hand el. A.J. v. W.]. On this 
view, the change is exceedingly unnatural, occurring as it does in the middle of a 
passage which, ex hypothesi, is dealing with a single unit of experience, and one, 
moreover, which is now past and gone. There is nothing comparable in Paul. and 
the use of the historic present in the gospels to give vividness to narrative does not 
provide a parallel. for here the narrative part is in the aorist [vv. 7-13 A.J.v.W.l. 
and what is in the present is not narrative. but generalised explanatory comment [vv. 
14-26. A.J.v.W.]. But if, as seems the case, there is no recognised linguistic medium 
which will account for the change of tense, then it follows that the only natural way 



for Paul's readers to interpret the present tenses of vvs. 14 ff. is as having a present 
reference, and as going on to describe something distinct from the past experience 
which the previous verses have recalled; and we must suppose that Paul knew this 
when he wrote them (1984:266-267) (beklemtoning myne). 

Hierdie verklar_!Qgj~ sinvol. In die lig van die waarheid wat uit die onderstreepte gedeeltes blyk, ------
sou Paulus horn inderdaad vir onnodige misverstand ooplaat indien hy die teenwoordige tyd sou 

gebruik om oor die afgehandelde fase van sy lewe te praat (dit is, die tydperk voor sy redding). 

Wat die tweede saak, die betekenis van die uitroep van v. 24, betref, glo Packer dat dit die 

gelowige is wat in diepe smagting roep ".ir die verlossing van die liggaam, wat by die voleinding 

'n werklikheid sal word: 

The freedom from sin's power which Christ bestows in this world is less than the 
deliverance for which the 'wretched man' cries out. For what he desires is 
deliverance 'out of (€K) this body of death', i.e. this mortal body. which is at present 
sin's place of residence (v. 23). But that deliverance will not come until 'the mortal 
puts on immortality' (1 Cor. 15:54): a consummation for which, according to Rom. 
8:23, those who have the Spirit wait, groaning. And it is surely this groaning, in 
exact terms, which Rom. 7:24 voices. What the 'wretched man' is longing for is 
what 8:23 calls 'the redemption of our bodies' (1984:268) (beklemtoning myne). 

Gruenler bevestig hierdie verklaring deur daarop te wys dat v. 24 se uitroep om verlossing met 

die gelowiges se diepe sug in afwagting van die verlossing van hul liggaam by die voleinding 

(8:23) ooreenstem. Dis immers eers dan dat die spanning tussen die "is" en die "nog nie" van 

die gelowige se lewe iets van die verlede sal wees (Elwell 1989:939-940). 

Hendriksen bevestig hierdie verklaring, en beklemtoon ook die feit dat Paulus, soos alle 

gelowiges, juis smag na die eskatologiese verlossing van die liggaam omdat 

... he yearns to be rescued from 'this body of death', that is, from the body in its 
present condition, subject to the ravages of sin and death ... once the life in ... (this) 
body ceases, the state of sinless glory will commence (1980:237-238) (beklemtoning 
myne). 

Wat die derde saak, die van die oorwinningsuitroep van v. 25 betref, se Packer die volgende 

in die lig van die voorgaande verklaring van v. 24, soos dit implikasies inhou vir die vierde 
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saak, dit is, die betekenis van v. 26: 

But if this is so, then what he gives thanks for [in v. 25 A.J. v. W.] ... must be the 
promise that through Christ this blessing will ultimately be his. And if 25a [25 in 
O.A.V. A.J .v .W .] is a thanksgiving, not for a present deliverance from the condition 
described in vss. 15-23, but for a hope of future deliverance from it, then the 
juxtaposition of v. 25b [26 in O.A.V. A.J.v.W.] ceases to present a problem. On this 
exegesis, v. 25b is neither a non sequitur nor an anticlimax: it is simply a summing
up of the situation thus far described, a state of affairs which will last while mortal 
life lasts [dit is, dat die gedeelte handel oor die gelowige se worstelstyd teen die 
sonde, wat hy nie volkome kan wen vanwee die wet van die sonde in sy lewe. 
A. J. v. W.] ( 1984: 268-269) (beklemtoning myne). 

Olyott bevestig hierdie verklaring van v. 25 s6: 

There is no hope of my ceasing to be like this [dit is, sondig A.J. v. W .] as long as 
I am in this body ... At last I shall be free [ dit is, by die voleinding A.J. v. W.], and 
for this I thank God through Jesus Christ our Lord (1979:68) (beklemtoning myne). 

Hierdie verklaring van die betekenis van vv. 24-26 is sinvol. Die tweede saak wat bespreek 

moes word, die betekenis van die uitroep van v. 24, is daarmee beantwoord: daar is_~!l __ c!~-~12.~rnte 

s_l11il_~tin~_c:>J11_~!e verheerlikte liggaam by die voleinding te ontvang, juis omdat die gelowige in 

sy aardse liggaam nie in die worstelstryd teen die sonde die volkome oorwinning kan behaal n_ie. 

Die derde saak, die betekenis van die oorwinningsverklaring van v. 25, ~o_~~ uit die betekenis 

van v. 24 duidelik: dis deur Jesus Christus wat die verlossing van die liggaam bewerkstellig sal 

word wanneer Hy weer ko!11! Hierdie verklaring word bevestig deur Paulus se uitspraak in Fil. 

3:20-21 wat aandui dat die verheerlikte liggaam tydens Christus se verskyning ontvang sal word. 

Die feit dat die gelowige volgens v. 24 na 'n toekomstige verlossing smag (" ... wie sal my 

verlos ... ?) maak die verklaring dat v. 25 op die gelowige se oorwinningsuitroep in afwagting 

op die eskatologiese verlossing dui, nog meer sinvol. Die vierde saak wat behandel moes word, 

dit is, die betekenis van v. 26, word duidelik uit die betekenis van vv. 24 en 25. Packer dui 

tereg aan dat die verklaring van die twee verse op genoemde wyse die verklaring in v. 26 as 'n 

worstelstryd wat fel bly woed, en nie in hierdie lewe volkome gewen word deur die gelowige 

nie, dan 'n opsomming is van wat in verse 14-23 in die verband gese is. V. 26 dui dan daarop 

dat die gelowige besef dat die worstelstryd op genoemde wyse sal voortduur tot by die 

eskatologiese verlossing waarvan v. 25 praat. Hierteenoor maak die plasing van v. 26 na die 

vorige twee nie sin uit indien laasgenoemde handel oor die ongelowige se desperate uitroep om 



verlossing van die verslawende sondemag (v. 24), waaruit hy in sy aardse lewe verlos word 

wanneer Jesus Christus horn red (v. 25), nie. Dan word v. 26 se verklaring van 'n voortgesette 

stryd teen die sonde inderdaad 'n antiklimaks! 

Hierdie verklaring van vv. 24-26 ter stawing van die derde standpunt oar Rom. 7: 14-26 se 

betekenis, word egter bedreig deur die vyfde saak wat bespreek moet word, dit is, die probleem 

dat die persoon in hierdie gedeelte "verkoop is onder die sonde" (v. 14). Die vraag is: waarom 

word daar nerens in hierdie gedeelte van 'n toenemende oorwinning in die worstelstryd teen die 

sonde melding gemaak as dit oar die gelowige se ervaring handel nie? Dis immers so dat ander 

Skrifgedeeltes, soos Rom. 6: 12-14, Gal. 5: 16, 18, 24-25, Kol. 3:5-17, en Heb. 12:4 die 

verwagting van 'n toenemende oorwinning in die krag van die Gees voorhou. Die vraag is of 

die verklaring in Rom. 7:14 van 'n "verkoop(-wees) onder die sonde" nie in stryd met hierdie 

verwagting is nie, en of dit dus nie hier wel oar die ongelowige in sy totale uitverkooptheid aan 

die wet van die sonde gaan nie. Die voorstanders van die derde standpunt verskaf verskeie 

antwoorde op hierdie vrae, wat tot die konklusie lei dat dit ten spyte van hierdie oenskynlike 

teenstrydigheid in vv. 14-25 oar die gelowige se ervaring gaan. In die eerste plek wys 

Berkm.:1~er. daarop dat v. 14 nie op 'n totale uitverkooptheid aan die sondemag dui, soos wat die 

geval met die ongelowige is nie. Ridderbos beweer dat die vers op dieselfde verslaafdheid aan 

die sondemag dui as waaraan die goddelose Agab onderworpe was volgens 1 Kon. 21: 10. 

Berkouwer antwoord s6 daarop: 

' ... I am carnal, sold under sin (verse 14) ... (verse 15) ... (verse 18) ... (verse 24). 

In these verses Paul depicts sin as an all-pervasive power. As a result sin has ruled 
as lord ... We have heard those words before ... (1 Kings 21:20, 25). 

Need we infer from this that Ahab's life and Paul's are describable in the same 
terms? ... A comparison between Paul and Ahab, however, shows at least one 
important difference: Paul says he has been sold under sin, whereas Elijah throws 
into Ahab's teeth that he has sold himself. In the case of Ahab we have simon-pure 
hostility to God and unconditional surrender to the Evil One. In the case of Paul we 
have sin as an overpowering force which makes him cry out against it - granted that 
he is not exempt from responsibility to it (1980:59) (beklemtoning myne). 

Myns insiens is hierdie argument sinvol. Wat die verkooptheid onder die sonde van v. 14 ookal 
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beteken, blyk dit dat dit nie oor dieselfde verslaafdheid daaraan gaan as in die geval van die 

ongelowige nie. Nerens in die Nuwe Testament word verklaar dat die ongelowige s6 'n weersin 

in die sonde kan he dat hy die sonde wat hy doen, "haat" (v. 15) nie, en dat hy s6 smag om 

daarvan verlos te word dat hy in desperaatheid sal uitroep: "Ek, ellendige mens! Wie sal my 

verlos?" nie. Daar moet nie vergeet word dat dit in hierdie gedeelte oor 'n besondere intense 

smagting om verlossing van die sondemag gaan nie - as die persoon selfs na die verheerlikte 

liggaam smag (v. 24) om van die "wet van die sonde wat in ... (sy) lede is" (v. 23) ontslae te 

raak, wil hy inderdaad met alle mag daarmee breek - e.!1_ df~_net waar van die gelowi~e. ~e~ns! 

Hoewel die ongelowige gedeeltelik kan ondervind dat "die werk van die wet in hulle harte 

geskrywe staan" (Rom. 2:15a), sodat hy skuldig kan voel ashy sondig (Rom. 2:15b), word daar 

nerens gese dat hy die sonde kan haat nie - hy is immers nog "dood ... deur die misdade en die 

sondes" in sy lewe (Ef. 2: 1; vgl. v. 5a). In die lig van dit alles blyk Murray se kommentaar oor 

v. 14 sinvol te wees in aansluiting by die van Berkouwer: 

It becomes clear how different are the two states, that of one man [die ongelowige 
A.J. v. W.] who with resolute and abandoned will sells himself to iniquity and that of 
the other [die gelowige A.J. v. W .] who reproaches himself for the sin he commits and 
his being carried away captive by it (1979:261). 

Dit blyk dus dat die uitverkooptheid aan die sonde waarvan v. 14 praat, nie dui op 'n totale 

verslaafdheid daaraan nie. Onder 3.2.3.2 sal bevestig word dat v. 14 se beskrywing versoenbaar 

is met die gelowige se ervaring - insluitende die waarheid dat hy wel volgens sekere 

(reedsgenoemde) Skrifgedeeltes toenemend moet oorwin in die Militia Christiana. 

Die sesde saak wat onder oe geneem moet word, is die feit dat die ongelowige horn nie kan 

"verlustig ... in die wet van God na die innerlike mens" nie (v. 22). Dit wat hierbo oor die 

totale verslaafdheid van die ongelowige aan die sondemag gese is toe v. 14 bespreek is, dui 

alreeds hierop. Daarby kan gevoeg word dat die ongelowige as "natuurlike mens" die "dinge 

van die Gees van God" nie kan aanneem nie, omdat hy dit nie kan verstaan nie (1 Kor. 2:14). 

Die rede hiervoor is dat slegs die inwonende Gees 'n mens die dinge kan laat verstaan (" ... 

omdat dit geestelik beoordeel moet word ... ") - en dft is net moontlik vir die gelowige, omdat 

net hy die Gees ontvang het (vgl. 1 Kor. 2:13, 15-16)! Dis waar Rom. 7:22 ter sprake kom: net 



die gelowige kan horn "verlustig in die wet van God na die innerlike mens [in sy diepste wese 

A.J.v.W.] omdat die inwonende Gees horn laat verstaan hoe "heilig en regverdig en goed" (v. 

12) God se wet in der waarheid is! Haldane bevestig dat v. 22 die gelo~~\se ervaring beskryf: 

To delight in the law of the Lord is characteristic of the regenerate man. The 
unregenerate man hates that law as far as he sees the extent of its demands to 
transcend his power of fulfilment. He is enmity against God, and is not subject to 
the law of God, neither indeed can be, ch. viii. 7. How, then, can he delight in it? 
(1958:298). 

3.2.3.2 Rom. 7. Rom. 8. afwaartse-opwaartse groei 

Op grond van die argumente wat ten gunste van die derde standpunt oor Rom. 7 gestel is, kies 

ek daarvoor. Daar sal derhalwe nou in die bespreking van Rom. 7 gekonsentreer word op die 

ervaring van die gelowige in sy worstelstryd teen die sonde. Die verband daarvan met Rom. 8, 

en die implikasies wat daaruit voortspruit vir die afwaartse-opwaartse groei, sal ook ter sprake 

kom. 

Packer se uitspraak in hierdie verband is besonder insiggewend: 

The paragraph [vv. 14-26 A.J.v.W.] is in the present tense because it describes a 
present state. It reproduces Paul's present theological self-knowledge as a Christian: 
not all of it, but just that part of it which is germane to the subject in hand - namely, 
the function of the law in giving knowledge of sin. (The other side of Paul's self
knowledge, that given him by the gospel, is set out in chapter 8). !he thesis of the 
paragraph, 'I am carnal, sold under sin', is stated categorically and without 
qualification, not because this is the whole truth about Paul the Christian, but because 
it is the only part of the truth about himself that the law can tell him. When he 
reviews his life by the light of the law, he always finds that he has done less than the 
good he wanted to do; thus he 'finds' and 'sees' that sin is still in him, and that he 
is still to a degree being taken captive by it (vss. 21-23). The wretchedness of the 
'wretched man' thus springs from the discovery if his continuing sinfulness. and the 
knowledge that he cannot hope to be rid of indwelling sin, his troublesome inmate, 
while he remains in the body. He is painfully conscious that for the present his reach 
exceeds his grasp, and therefore he longs for the eschatological deliverance through 
which the tension between will and achievement, purpose and performance, plan and 
action, will be abolished (1984:269-270) (beklemtoning myne). 

Packer beweer dat dit in Rom. 7:14-26 oor een aspek van die gelowige se ervaring gaan - die 

van 'n diepe selfkennis opgedoen oor sy voortgesette sondigheid in die lig van sy onmag om 



God se wet volkome te onderhou. Packer glo 'n ander aspek van die gelowige se ervaring word 

in Rom. 8 aangespreek - die kennis wat hy oor homself verkry deur die evangelie. Die 

implikasie is dat hierdie twee gedeeltes saam in oenskou geneem moet word ten einde die 

gelowige se ervaring volledig te verstaan. Sodoende sal vv. 14-26 se betekenis nie uit verband 

geruk word nie. 

Myns insiens bevestig die inhoud van hierdie twee Skrifgedeeltes Packer se standpunt. Vv. 14-26 

handel oor 'n hewige worstelstryd wat binne-in die gelowige, asook in sy uitlewing, woed - die 

sogenaamde Militia Christiana. Inderdaad kom die gelowige in hierdie intense stryd teen die 

sonde duidelik agter hoe magteloos hy staan teenoor die sonde in sy lewe - dis 'n mag wat s6 

kragtig in horn werk vanwee sy oorblywende sondigheid, dat dit as "die wet van die sonde ... 

in (sy) lede" bestempel word. Dit beteken dat hy konsekwent faal om die hoe eise van God se 

heilige, goeie en regverdige wet in die volle, diepe konsekwensies daarvan na te kom. Dit word 

so deur Packer verwoord in sy vroeere aanhaling: 

When he reviews his life in the light of the law, he always finds that he has done less 
than the good he wanted to do ... 

In die sin dat hy nooit die punt bereik dat hy God se wet volkome kan nakom nie, is hy nog 

"verkoop onder die sonde", en dft dring as 'n diepe, pynlike selfkennis tot horn deur, wat horn 

in die stryd daarteen tot 'n punt van desperaatheid bring: 

... he 'finds' ... that he is still to a degree being taken captive by ... (sin) (vss. 21-
23). The wretchedness of the 'wretched man' thus springs from ... the knowledge 
that he cannot be rid of indwelling sin ... 

Hoewel hierdie interpretasie van "verkoop onder die sonde" my persoonlike oortuiging is om 

genoemde redes, is sekere teoloe, soos Ridderbos, se beredenering dat hierdie uitdrukking te 

sterk is om dit op 'n gelowige van toepassing te maak (vgl. 3.2.1), 'n saak wat die handhawing 

van my standpunt ietwat bemoeilik. Myns insiens gee die kontekstuele getuienis van Rom. 7: 14-

26 nogtans die deurslag: dit gaan wel oor die gelowige se ervari~g~ 



Die selfkennis wat die gelowige opdoen, het ook 'n ander sy: hy ervaar dat hy horn verlustig 

in God se wet in sy diepste wese (v. 22), en dat die smagting om Gods wil volkome te doen 

deur die nakoming van sy wet, ook as 'n wet beskryf kan word, aangesien hierdie smagting 
""" ' ~ --

nooit ophou nie (v. 26). Hierdie smagting noop horn om steeds te poog om God deur 

~~1!_()~_rsan1jng van sy w~t te dien, en dit veroorsaak die hewige konflik teen. die mag van die_ 

sonde in sy lewe (vv. 22, 23, 26). 

In der waarheid is die gelowige vanaf die regverdiging en inisiele heiliging onafwendbaar en op 

felle wyse in die Militia Christiana betrokke vanwee die feit dat sy sondige vlees met alle mag 

in opstand kom teen sy nuwe natuur, soos dit blyk uit 'n vroeere aanhaling van Bonar: 

The previous chapters [Rom. 4-6 A.J.v.W.] show the man forgiven, justified, dead, 
and risen with Christ. Is not sin extirpated, then? The seventh chapter answers, 'No! 
It no longer reigns. but it fights. It ... stirs up strife, strife which the completeness 
of the justification does not hinder, and which the saint's progress in 
holiness [die imperatiewe heiligmaking A.J. v. W.] does not arrest, but rather 
aggravates, so at times there seems to be retrogression, not advancement in the 
spiritual life ... 'I see another law in my members, warring against the law of my 
mind, and bring me into captivity to the law of sin, which is in my members' 
( 1992: 89-90) (beklemtoning myne). 

Hierdie worstelstryd is dus die resultaat van die spanning tussen die "is"- en "nog nie"-aspekte 

van die gelowige se !ewe (vgl. 3.2.3.1 oor Rom. 7:24): hy is nuutgemaak, maar die 

volkomenheid daarvan sal eers by die voleinding ontvang word. In die tussentyd sal die stryd 

in die imperatiewe heiligmaking derhalwe nie sonder felle teenstand van die sondige vlees 

plaasvind nie. 

Die feit dat Paulus se dat hy God "met die gemoed" "dien", moenie onderbeklemtoon word nie. 

Dit beteken dat v. 14 daarop dui dat hy as nuutgemaakte mens nie onder die slawerny van die 

sonde kan staan in die sin dat hy vanuit sy diepste wese weer daaraan kan oorgee nie. 

Inteendeel, hy bly juis hewiglik daarteen stry omdat hy die sonde in sy !ewe intens haat (vv. 15, 

22-23). Dit bevestig nogeens dat Paulus as gelowige "verkoop" is onder die sonde slegs in die 

sin dat hy God nie so volkome kan behaag soos wat hy moet, en wil, nie. Die implikasie van 

hierdie ervaring vir die afwaartse groei (vgl. 3.2), is dat die gelowige toenemend besef hoe 



heilig en goed God se wet is - s6 goed dat hy horn daarin "verlustig" (v. 22), maar al hoe meer 

tot die pynlike besef kom dat die sonde(s) sy "troublesome inmate" (Packer) sal bly tot by die 

voleinding, omdat hy in sy aardse liggaam nie aan sy oorblywende verdorwenheid kan ontkom 

nie (vv. 23-26). Die konflik word dus al hoe hewiger, sodat hy toenemend smag na die 

eskatologiese verlossing van sy liggaam (vv. 24-25). Hoewel die toename in die besef van 

sondigheid, en 'n wegkeer daarvan, nie duidelik bewys kan word uit Rom. 7:14-26 nie, word 

hierdie gedeelte tog dikwels gebruik - veral deur Gereformeerde teoloe - om die afwaartse groei 

te motiveer. Hulle beskryf hierdie begrip egter normaalweg in ander terme. Hierdie uitroep dui 

myns insiens we! iets aan van hoe hy afwaarts groei: deur die intense konflik heen leer hy die 

sonde haat (vv. 15-19), omdat hy besef hoe strydig dit met God se wet is (vv. 22-23). Hy groei 

ook afwaarts in die sin dat hy sy diepe onvermoe om God reg te behaag, besef (v. 18a), sodat 

hy horn wegdraai van sy eie pogings (v. 24). Die afwaartse groei word dus verwerklik as 'n 

gesindheid van nederigheid vanwee die besef van'n diepe bankrotskap, en dit baan die weg vir 

die opwaartse groei deurdat hy op Christus gerig raak (vgl. 3.2) - al besef hy Christus sal horn 

nie in hierdie !ewe volkome verlos van sy sondigheid nie (vv. 24-25). 

Packer se bewering dat Rom. 8 'n ander aspek van die gelowige se selfkennis uitspel, sal nou 

kortliks bespreek word, asook die verband daarvan met Rom. 7:14-26. Murray !ewer s6 

kommentaar oor Rom. 8:2, waar Paulus se dat hy deur "die wet van die Gees van die !ewe in 

Christus Jesus ... vrygemaak is van die wet van die sonde en die dood": 

'The law of the Spirit of life' is ... the power of the Holy Spirit operative in us to 
make us free from the power of sin which is unto death . . . The Holy Spirit is the 
Spirit of Christ (cf. vs. 9) and it is only in Christ Jesus that the Spirit's power is 
operative unto life (1979:276) (beklemtoning myne). 

Bruce sluit hierby aan: 

It is the 'law of the Spirit' by contrast with 'the law of sin which is in my members' 
(vii. 23); it is the 'law of life' by contrast with the 'law of death' ... It is no accident 
that with His [the Spirit's A.J.v.W.] entry there is no further talk of defeat. The 
warfare between the two natures still goes on but where the Holy Spirit is in control 
the old nature is compelled to give way (1963: 160) (beklemtoning myne). 



Die konteks bevestig Murray en Bruce se standpunt. Dit gaan oar die kontras tussen die twee 

wette: die van die dood deur die sonde enersyds, wat die gelowige wegtrek van gehoorsaamheid 

aan God (7:21, 23), en die hoer wet van die kragtige opstandingslewe van Christus deur die 

Gees andersyds wat die gelowige ervaar vanwee sy vereniging met Christus. Deur die werking 

van hierdie wet word die wet van die sonde in sy "lede" onderwerp vir 'n !ewe van oorwinning. 

Dit is die toon van die hele Rom. 8: dis deur hierdie Gees wat die gelowiges geestelik dink (v. 

5b), reg gelei word (v. 14), God as Vader ervaar (v. 15), met volharding wag op die wederkoms 

(vv. 23, 25), en reg kan bid (v. 26). Die probleem is dat Rom. 8 die indruk mag skep van nie 

net een van twee aspekte van die gelowige se !ewe nie, maar van sy een ware ervaring. Omdat 

dit egter volgens my standpunt in Rom. 7: 14-26 we! oar die gelowige se ervaring gaan -

weliswaar in 'n ander sin, naamlik in sy verhouding met Gods wet - meen ek dat Packer se 

teologisering oar die gesamentlike betekenis van Rom. 7 en Rom. 8 we! korrek is. 

Ek meen dus dat Packer reg is as hy se dat dit in Rom. 8 gaan oar die gelowige se ervaring soos 

dit deur die evangelie sy dee! word. Evangelie beteken blye tyding, en dis inderdaad goeie nuus 

dat die gelowige nie net die ervaring van 'n onvolkome behaging van God in die worstelstryd 

teen die sonde beleef vanwee die hoe eise van God se wet nie (7: 14-26), maar deur die Gees van 

die Christus met Wie hy verenig is, die oorwinningslewe kan ervaar (Rom. 8). Hierdie standpunt 

dat die twee Skrifgedeeltes saam die totale ervaring van die gelowige verteenwoordig, word 

myns insiens bevestig deur Gal. 5: 17 se boodskap enersyds, en die van vv. 16, 18, 24-25 

andersyds. Oar v. 17 skryf Ridderbos: 

As we see it, the words that ye may not do [ verwysende na Paulus se woorde "sodat 
julle nie kan doen wat julle wil nie" A.J. v. W.] speak of this irreconcilable conflict 
[dit is, die feit dat "die vlees" en "die Gees" as strydende magte teenoor mekaar staan 
in 'n onafgebroke stryd binne-in die gelowige A.J. v. W.]: because of it the believers, 
too, do not do what they want to do by virtue of the new man in them. Thus comes 
the struggle between willing and doing (Rom. 7: 13ff.) [hierdie uitspraak 
verteenwoordig Ridderbos se ou standpunt oar Rom. 7; hy het later begin glo dit 
gaan hi er oar die ongelowige se ervaring. A.J. v. W.] . .. There is always the 
resistance of the flesh. Irrespective, therefore, of what the believer wants to do, this 
counteracting influence is always at work. Hence the new life. too, is subject to fl 
penetrating internal dualism (1978:203-204) (beklemtoning myne). 

Ridderbos verstaan Rom. 7:14-26 anders as die voorstanders van die derde standpunt. Sy 



beskrywing van die gelowige se intense innerlike konflik soos dit onverpoosd voortduur in die 

Militia Christiana volgens Gal. 5: 17, toon nietemin 'n merkwaardige ooreenstemming met die 

wyse waarop die voorstanders van die derde standpunt die gelowige se stryd beskryf in die lig 

van Rom. 7:14-26. Die verskil tussen hierdie twee gedeeltes is dat die Gees net in Gal. 5:17 

genoem word, terwyl die wet net in Rom. 7: 14-26 genoem word. Feit bly egter dat in albei 

gevalle die intense inner like konflik steeds voortduur, en dat die gelowige geensins in eie krag 

die oorwinning kan behaal oor die sonde nie. Gal. 5: 17 dui hierdie waarheid aan deur die 

woorde "sodat julle nie kan doen wat julle wil nie". Laasgenoemde woorde dui, soos in die 

geval van Rom. 7:14 en verder, daarop dat die gelowige besef dat hy, op homself aangewese, 

magteloos staan in hierdie stryd, soos hy dit deur die voortgesette innerlik konflik deur ervaring 

leer. Hoewel Gal. 5: 17 nie die toenemende besef van sondigheid op die dramatiese wyse van 

veral Rom. 7:14 noem nie, word hierdie besef geimpliseer: die gelowige kom duidelik agter hoe 

magteloos hy in die stryd teen die sonde staan. 

Soos Ridderbos (1978:204-210) en Stott (1968: 145-154) aantoon, is die boodskap van Gal. 5: 16, 

18, 24-25 dat die ander sy van die saak is dat daar in die krag van die Gees 'n toenemende 

oorwinning oor die sonde(s) ondervind kan word. Die konteks dui daarop dat die Gees Chrfstus 

se lewe 'n werklikheid maak in die gelowige terwyl hierdie stryd in sy krag gevoer word. Dis 

immers so dat die Gees se "vrug", soos in Gal. 5:22 uitgespel, Chrfstus se eienskappe is. In v. 

24 word aangedui dat daar twee dinge is wat saam waar is: diegene wat Christus se eiendom 

geword het, het in beginsel die ou, sondige selflewe vaarwel toegeroep. Derhalwe moet hulle 

deur 'n "wandel deur die Gees" (v. 16) toenemend ervaar hoe Chrfstus in hulle gevorm word 

/~asie van v. 22). 
I 

... · µB // 
'~sommenderwys, Rom. 7:14-26 se betekenis toon groot ooreenstemming met die van Gal. 

5: 17, terwyl Rom. 8 se betekenis weer met die van Gal. 5: 16, 18, 24-25 ooreenstem. Net soos 

Rom. 7: 14-26 en Rom. 8 twee sye van die gelowige se ervaring verteenwoordig, is dit die geval 

met Gal. 5:17 enersyds en Gal. 5:16, 18, 24-25 andersyds. Die boodskap van die twee groepe 



Skrifgedeeltes is dieselfde. Enersyds is vasgestel dat Rom. 7: 14-26 en Gal. 5: 17 volgens die 

derde standpunt die gelowige se ervaring beskryf as dft wat ender 3.2 en 3.2.3.2 en in hierdie 

afdeling as die afwaartse groei beskryf is. Andersyds is gesien dat Rom. 8 en Gal. 5: 16, 18, 24-

25 volgens die derde standpunt leer dat die gelowige in die krag van die inwonende Gees van 

Christus toenemend kan oorwin in die stryd teen die sonde -en dft gebeur immers net deur 'n 

gelowige vasklem aan Christus in 'n toenemende gerigtheid op Hom -'n saak wat in hierdie 

afdeling as die opwaartse groei beskryf is. Indien Rom. 7:14-26 en Rom. 8 se ervaring dus as 

aanvullend, en nie as teenstrydig nie, verstaan word, word dit duidelik dat Packer se bewering 

dat die afwaartse groei juis die opwaartse groei moontlik maak (vgl. 3.2), korrek is. Dis immers 

so dat hoe meer die gelowige sy diepe sondigheid en onmag in sy stryd teen die sonde besef 

(afwaartse groei; soos geleer in Rom. 7:14-26), hoe meer sal hy horn in nederige afhanklikheid 

tot Christus wend om in sy (opstandings-)lewe die sonde(s) in sy lewe toenemend te oorwin 

(opwaartse groei) - en dit is wat in die krag van sy Gees gebeur volgens Rom. 8. Dieselfde 

waarheid word bevestig indien Gal. 5: 17 en Gal. 5: 16, 18, 24-25 se beskrywings van die 

ervaring van die gelowige ook as aanvullend tot mekaar verstaan word. Gal. 5: 17 se ervaring 

van 'n voortdurende innerlike konflik wat die gelowige magteloos stel om oorwinnend te lewe 

in eie krag, waardeur sy eie sondigheid intens besef sal word (afwaartse groei), sal horn noop 

om aan Christus vas te kl em vir die opwaartse groei in sy krag deur die Gees - en df t is die 

groei wat in Gal. 5:16, 18, 24-25 bedoel word. 

Onder 3.2.3.1 het die vraag ter sprake gekom of Rom. 7: 14-26 se ervaring versoenbaar is met 

die wat in Rom. 6:12-14, Gal. 5:16, 18, 24-25, Kol. 3:5-17, en Heb. 12:4 as ideaal gestel word. 

Deur die twee pare Skrifgedeeltes wat nou bespreek is, as aanvullend te verstaan, word die 

antwoord op hierdie vraag as 'n duidelike ja bevestig. As dit so is dat Rom. 7: 14-26 net die een 

sy van die gelowige se ervaring beskryf - die van sy magteloosheid om die sonde te oorwin in 

die lig van die hoe eise van Gods wet - word dit duidelik waarom die oorwinning oor die sonde 

nie in hierdie gedeelte beskryf word nie. Laasgenoemde kom eers aan die orde in Rom. 8, waar 

dit as die ander sy van sy ervaring beskryf word. Volgens hierdie interpretasie bots die betekenis 



van Rom. 7: 14-26 nie met die van die bogenoemde Skrifgedeeltes, waaruit dit blyk dat die 

sonde(s) toenemend oorwin kan, en moet, word nie - dit gee net die sy van die gelowige se 

ervaring weer wat ontbreek in hierdie Skrifgedeeltes. Hierdie waarheid blyk nag duideliker as 

gevra word of Rom. 8:8 en Gal. 5:16, 18, 24-25 se ervaring s6nder die van Rom. 7:14-26 en 

Gal. 5: 17 die v6lle ervaring van die gelowige beskryf. Myns insiens geld Hodge se algemene 

kommentaar oar Rom. 7: 14-26 as die korrekte antwoord op hierdie vraag: 

( -~:·. Inability is consistent with responsibility. 'To perform that which is good I find 
') not', that is, I cannot, ver. 18; Gal. v. 17. As the Scriptures constantly recognize the 

)

/ truth of these two things, so are they united in Christian experience. Every one feels 
that he cannot do the things that he would, yet is sensible that he is to blame for not 
doing them. Let any man test his power by the requisition to love God perfectly at 

i all times. Alas! how entire our inability; yet how deep our self-loathing and self
~ndemnation (1972:246) (beklemtoning myne). 

Myns insiens is Hodge reg. Die gelowige wat sou beweer dat hy volkome in die oorwinning van 

Rom. 8 en Gal. 5: 16, 18, 24-25 lewe, mislei homself. Waarskynlik besef hy nie watter 

geweldige eise die wet van God aan horn stel nie! Volgens Rom. 7: 14-26 het Paulus dit wel 

besef - en daarom het hy sy diepe onvolmaaktheid, asook sy onvermoe om God in sondeloosheid 

te dien, so terdee besef. Hoe meer enige gelowige sy eie le we sou meet in die lig van die hoe 

eise van God se wet, hoe meer sou hy waarskynlik Paulus se ervaring soos in Rom. 7: 14-26 

beskryf, self ondervind. Dan sal hy al hoe meer soos Hodge se: " ... how entire our inability; 

yet how deep our self-loathing and self-condemnation". Dit sal beteken dat hy saam met die 

kerkhervormer, Calvyn, moet bely: 

By regeneration the children of God are delivered from the bondage of sin, but not 
as if they had already obtained full possession of freedom, and no longer felt any 
annoyance from the flesh. Materials for an unremitting contest remain, that they may 
be exercised, and not only exercised, but may better understand their weakness. All 
writers of sound judgment agree in this, that, in the regenerate man, there is still a 
spring of evil which is perpetually sending forth desires that allure and stimulate him 
to sin (1966:516) (beklemtoning myne). 

Calvyn beskryf in der waarheid die afwaartse groei: deur in die "unremitting contest" [die 

Militia Christiana A.J. v. W.] voortdurend te ervaar hoe die vlees horn nag kniehalter ("felt ... 

annoyance from the flesh") en hoe die "inwonende sonde" ("spring of evil") deur die 

versoekings en vleeslike begeertes ("desires that allure and stimulate") horn nag laat faal, hoe 



meer sal hy verstaan hoe swak hy in der waarheid is (" ... may better understand ... (his) ... 

weakness"). Dis juis die gelowige wat s6 afwaarts groei in 'n toenemende besef van eie 

sondigheid en swakheid wat daardeur aangespoor sal word om die opwaartse groei te 

verwerklik: 

... the nearer one approaches in resemblance to God, the more does the image of 
God appear in him. That believers may attain to it, God assigns repentance ... during 
the whole course of their lives (1966:516) (beklemtoning myne). 

Dis juis die ervaring van Rom. 7: 14-26 wat hierdie berouvolle belydenis van sonde, en wegkeer 

daarvan ("repentance"; Calvyn) as 'n noodsaaklike deel van die afwaartse groei sal bevorder, 

wat as kragtige motivering sal dien om die opwaartse groei in Christus se krag en beeld na te 

jaag. Dis immers wat met Paulus gebeur het: deurdat hy sy onvolmaaktheid besef het ("Nie dat 

ek al volmaak is nie", Fil. 3: 12a), het hy horn van hierdie toestand weggekeer ("ek vergeet die 

dinge wat agter is ... ", Fil. 3: 14a), en het hy derhalwe die ( opwaartse) groei in Christus 

nagejaag (" ... ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp ... ", Fil. 3: 12b en "(ek) jaag na ... die hoe 

roeping van God in Christus Jesus", Fil. 3:14b). 

Berkouwer skryf s6 oor die groeiende besef van skuld wat die gelowige in die Militia 

Christiana ervaar volgens Rom. 7: 

He delights in the law of God 'after the inward man' (Rom. 7:22) ... And as his 
gratitude grows, so does his grief over remaining sins ... Paul ... etches his entire 
self as under die direction of his evil heart (as?) it still contends against the invincible 
grace of his Lord ... The subject of Romans 7 is the believing child of God as by the 
grace of God he has learned to see himself. From this knowledge is born his 
confession of guilt. From this knowledge, too, spings his daily tussle with himself. 
It is surely not a tussle without tension (1980:62-63) (beklemtoning myne). 

Ook Berkouwer bevestig dus dat die groeiende besef van sondeskuld en onvermoe om God 

volkome te behaag (afwaartse groei), die gelowige aanspoor om in die Militia Christiana te 

strewe om (opwaarts) te groei ("From this knowledge ... springs his daily tussle with himself"). 

In aansluiting hierby wys Packer daarop dat die eerste van Luther se vyf-en-negentig stellings 

wat hy teen Wittenberg se kerkdeur vasgespyker het in 1517, so gelui het: 

When our Lord and Master Jesus Christ said, 'Repent' [Mt. 4: 17] he willed that the 



whole life of believers should be one ofrepentance' (1992:121) (beklemtoning myne). 

Dit was immers net deur so 'n berouvolle belydenis en 'n wegkeer van hul sondes dat die 

Korintiers in staat gestel is om weer op die weg van die heiligmaking te vorder (vgl. 2 Kor. 7:8-

12). So moet elke gelowige toon dat hy afwaarts groei deur horn berouvol van sy sondes te 

bekeer, sodat hy horn tot Christus kan wend om in sy krag (op-)waarts te kan groei. Daar moet 

toegesien word dat die opwaartse groei, wat uit die afwaartse voortspruit, eg is deurdat die 

gelowige horn in die worstelstryd teen die sonde wegkeer ook van die sonde van 'n steun op eie 

krag, om inderdaad net op Christus staat te maak, en sodoende opwaarts te groei. Groenewald 

se kommentaar oor Paulus se uitspraak in 2 Kor. 12: 10 is hier van toepassing: 

Nog iets omtrent die nuwe lewenshouding: ,Daarom het ek behae in swakhede', se 
die apostel ... hy het geleer dat ... wanneer hy ... aan die einde van sy kragte gekom 
het [die afwaartse groei A.J. v. W.], tree die krag van Christus oorwinnend in werking 
[vir die opwaartse groei in 'n afhanklike vasklem aan Christus met wie hy verenig 
is. A.J. v. W.] ... ,As ek swak is, dan is ek sterk'. Wanneer hy as nu we mens tot niks 
in staat is nie, en dit ook besef [die afwaartse groei A.J.v.W.], is hy inderdaad goed 
toegerus . . . omdat die krag van Christus dan in horn werksaam word [ vir die 
opwaartse groei in Hom. A.J.v.W.] (1973:168-169) (beklemtoning myne). 

3.2.3.3 Konklusie 

Dit blyk inderdaad dat die gelowige se vereniging met Christus in 'n mede-sterwe vir die sonde, 

en 'n mede-opstanding in sy nuwe lewe, soos ontvang by die regverdiging en die indikatiewe 

heiliging, besliste implikasies vir sy groei in die imperatiewe heiligmaking inhou. Deur afwaarts 

te groei (vgl. 3.2.3.2) sal die kontinu'iteit met die indikatiewe heiliging gehandhaaf word: die 

mede-sterwe met Christus vir die sonde word sodoende opgevolg deur 'n lewe van voortgesette, 

berouvolle wegkeer van die ou lewe wat afgesterf is. Hierdie afwaartse groei bevorder ook die 

opwaartse groei in Christus, omdat die groeiende besef van sondigheid en onmag die gelowige 

noop om horn toenemend op Christus te werp. Deur sodanige opwaartse groei in die imperatiewe 

heiligmaking word die kontinu'iteit met die indikatiewe aspek gehandhaaf in die sin dat die 

inisiele mede-opstanding met Christus in sy opstandingslewe opgevolg word deur 'n opgroei in 

dieselfde lewe - Christus self in sy opstandingskrag. Dit blyk dus dat Packer se beskrywing van 



die afwaartse-opwaartse groei in Christus (3.2) as korrek bewys is deur die betekenis van veral 

Rom. 7:14-25, maar ook deur die van Rom. 8 en ander Skrifgedeeltes. 

Dit het ook duidelik geword dat hierdie groei nie noodwendig gelykmatig sal plaasvind nie. 

Vanwee die feit dat die gelowige nog nie volkome nuut gemaak is nie, sal hy slegs kan groei 

deur voluit betrokke te bly in die worstelstryd teen die sonde. Om effektief te groei in die 

imperatiewe heiligmaking, is dit noodsaaklik dat die gelowige enersyds die ervaring van 

sondigheid en onmag sal belewe, wat horn ootmoedig en athanklik van Christus sal maak (Rom. 

7:14-26 se ervaring van afwaartse groei), en andersyds ook sal ervaar hoe hy wel 'n toenemende 

oorwinning oor die sonde(s) smaak in die krag van Christus deur sy Gees (Rom. 8 se ervaring 

van die opwaartse groei). 

3.2.3.4. Opwaartse-afwaartse groei (in Christus) 

Tot dusver is klem gele op die waarheid dat die afwaartse groei lei tot die opwaartse groei. 

Eersgenoemde, die toenemende besef van sondigheid en die berouvolle wegkeer daarvan, asook 

die groeiende besef van eie onvermoe om die heiligmaking in eie krag te verwerklik, noop die 

gelowige om laasgenoemde na te streef deur in toenemende geloofsathanklikheid aan Christus 

vas te klem as die enigste wyse waarop die sondes toenemend oorwin kan word, en die 

heiligmaking verwerklik kan word deur op te groei in Hom. Die betekenis van Fil. 3: 10 werp 

lig op die tema van effektiewe groei in die imperatiewe heiligmaking vanuit 'n ander gesigspunt, 

dit is, die waarheid dat die opwaartse groei in Christus op sy beurt noodsaaklik is om die 

afwaartse groei moontlik te maak. Dit gaan vanuit hierdie perspektief steeds oor die groei in die 

heiligmaking soos moontlik gemaak deur die feit dat die gelowige met Christus verenig is in 

mede-sterwe en -opstanding. Hierdie standpunt sal nou gemotiveer word vanuit die betekenis van 

hierdie vers. 

Paulus noem in Fil. 3: 10 die aspek van die gelowige se vereniging met Christus in sy 



opstandingslewe ("die krag van sy opstanding") eerste, en daarna eers dft wat die konsekwensies 

is van die mede-sterwe met Hom, naamlik die gemeenskap he aan sy lyde en die 

gelykvormigwording aan sy dood. Dis 'n omkering van die normale volgorde in sy sendbriewe, 

dit is, die feit dat die mede-sterwe met Christus gewoonlik eerste genoem word, en die mede-

opstanding met Hom daarna, soos in Rom. 6:4-8, 11, en Ef. 2:5-6. Scott voer 'n rede aan 

hiervoor: 

It may seem strange that the Resurrection is mentioned before the sufferings, but this 
is no accident. First one must rise to the new life which Christ has entered, and only 
then will one be able to suffer with him (Buttrick 1978:85) (beklemtoning myne). 

Lloyd-Jones het dieselfde rede vir die omgekeerde volgorde in Fil.3: 10 in gedagte: 

The second thing that is essential to becoming more like Christ is 'the fellowship of 
his sufferings'. What does this mean? Why does Paul go back to Christ's sufferings 
after talking about the resurrection? Well I think that, experimentally. it is perfect 
logic. I want, says Paul, to be in him before I can become more like him, and I 
realise that nothing but the power of his resurrection can make me more like him ... 
the more I become like him, the more I shall suffer as he suffered (1990:75) 
(beklemtoning myne). 

Met hierdie standpunt is ek dit eens: dis inderdaad so dat die groei in die imperatiewe 

heiligmaking - ook die afwaartse groei - slegs in die opstandingskrag van Christus verwerklik 

kan word. Uit die oogpunt van die praktiese ervaring van die gelowige beteken dit dat hy, nadat 

hy in die indikatiewe heiliging met Christus gesterf het vir die ou lewe, en met Hom opgestaan 

het in die nuwe lewe, eers opwaarts moet groei deur meer en meer die krag van die opgestane, 

verheerlikte Christus in sy lewe te ervaar (" ... sodat ek Hom kan ken en die krag van sy 

opstanding"). So alleen groei hy in Christus as die heilige lewe van God op. Hierdie opwaartse 

groei in Christus stel horn dan in staat om ook afwaarts te groei, nie net in die sin van 

toenemende berou en bekering nie, maar ook deur dee! te he met Christus aan · sy ervaring van 

lyding en sterwe (" ... en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig 

word"). Dis immers so dat gelykvormigwording aan Christus die definisie van ware 

heiligmaking is - Hy is immers die gelowige se heiligmaking (1 Kor. 1 :30)! Om soos Christus 

te word, sluit dus in om te ly in die gesindheid waarin Hy gely het, en selfs, indien nodig, te 

sterwe in gehoorsaamheid aan God vir die volvoering van sy wil. Hierdie afwaartse groei in 



Christus kan slegs verwerklik word deur Christus se opstandingskrag, soos Scott en Lloyd-Jones 

uitwys. Dit sou immers onmoontlik wees om te ly in die gesindheid waarin Christus gely het in 

eie krag of pogings - net Christus se krag en lewe is opgewasse vir hierdie taak. Hy alleen is 

die Een wat alle vyande - die dood, die sonde, die graf en die hel - oorwin het, en dis ook net 

in sy krag wat die gelowige se selflewe toenemend oorwin kan word - ook deur bereid te wees 

om so te ly. O'Brien sluit aan by hierdie standpunt in sy verklaring van Fil. 3: 10, en noem dat 

nie net die krag nie, maar ook die motivering om met Christus te ly, voortvloei uit die ervaring 

van sy opstandingskrag: 

By drawing attention first of all to the power of Christ's resurrection the focus falls 
upon the strength and motivation for suffering. Fellowship in suffering, the ability 
to endure suffering for Christ's sake, becomes possible and rich in meaning because 
of the power of his resurrection (1991 :404) (beklemtoning myne). 

Dit beteken dat, hoewel die gelowige nie op 'n verlossende manier kan ly en sterwe soos 

Christus nie - sy lyding en sterwe was in soteriologiese sin uniek en eenmalig - hy wel saam met 

Christus kan ly vir die voile volvoering van Gods wil. In Kol. 1 :24 gee Paulus uitdrukking aan 

hierdie gedagte deur te se: "Nou ... vul (ek) in my vlees aan die oorblyfsels van die 

verdrukkinge van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is ... ". Patzia se die volgende in 

sy verklaring van hierdie vers: 

After the death, resurrection, and exaltation of Jesus, members of the Christian 
community believed that they were called upon to suffer just like their Lord, although 
their suffering had no redemptive efficacy. Scripture is full of references that show 
that they were to expect various trials. tribulations. and persecutions (Matt. 5:10-12; 
20:23; ... Acts 9:16; Rom. 8:17; 2 Cor. 6:4; Phil. 1:29 ... Rev. 2:10). With the 
development of Paul's ... teaching of incorporation into Christ through baptism 
(Rom. 6:1-10; Col. 2:11, 12; Gal. 3:26-28), the followers of Christ came to believe 
that their sufferings and the sufferings of Christ were one. It could be that by the 
statement in 1 :24 Paul sees the afflictions that he is suffering in the flesh as the 
afflictions of Christ (cf. 2 Cor. 1:5; 4:10; Phil. 3:10; 1 Pet. 4:13, for helpful 
parallels). Paul believes that he is helping to complete what the Messiah began for 
the church but will not be completed until his return (1990:41) (beklemtoning myne). 

Patzia se verklaring van die betekenis van Kol. 1:24 sluit mooi aan by dit wat Paulus vir 

homself in gedagte bet in Fil. 3: 10: as gelowige wil hy ly soos, en saam met, Christus in sy 

verenigdheid met Hom. So 'n ingesteldheid by alle gelowiges sal uiteraard tot gevolg he dat die 

groei van God se koninkryk bevorder word, aangesien die koms van die koninkryk onder andere 
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plaasvind deur die groei van die kerk van Christus deur die bediening van lydende dienaars. 

Deur soos, en saam met, Christus te ly ter wille van sy gemeente, word daar afwaarts gegroei 

in Christus in die sin dat die gelowige toenemend sy beeld van selfverloenende diensknegskap 

vertoon - 'n saak waartoe al sy volgelinge geroep is (vgl. Matt. 16:24-26; Fil. 1 :27-30; Rom. 

8: 17). Packer wys daarop dat die selfverloenende, naaste-dienende lewe van lief de in navolging 

van Christus, tot die essensie van groei in die heiligmaking behoort: 

Love, whether to God or to others, is a responsible commitment to persistent, 
intelligent, self-denying service, according to the terms of God's own Word ... Jesus 
... was ... love incarnate. The nature of love may be learned by watching him. (This) 
Law-keeping love is the epitome of holiness (1992: 177) (beklemtoning myne). 

Paulus wys in Fil. 2:5-8 daarop dat hierdie selfverloenende dienskneggesindheid wat Christus 

alles gekos het, deur die gelowiges in navolging van Hom uitgeleef moet word. Al hierdie 

insigte werp lig op Paulus se bedoeling as hy in Fil. 3: 10 se hy het 'n passie om Christus ook 

te leer ken in "die gemeenskap aan sy lyde": hy wil nie net in Christus opgroei deur toenemend 

sy opstandingskrag in sy lewe te ondervind in die aangename sin van die woord nie; hy wil meer 

volledig soos Christus word deur ook in 'n afwaartse groei toenemend sy dienaarsgestalte te 

vertoon, soos dit in lyding ter wille van sy gemeente sigbaar word. Hierdie afwaartse groei as 

'n toenemende ervaring van die konsekwensies van die mede-sterwe met Christus vir die ou lewe 

is noodsaaklik vir ware groei: die betekenis van die mede-sterwe (indikatiewe heiliging) is 

immers selfverloenende kruisdra ter wille van God se wil in 'n afwysing van die ou, sondige 

lewe van selfgesentreerdheid. Dit moet werklikheid word in die imperatiewe heiligmaking ook 

in die sin dat daar in Christus se selflose liefde gelewe word ter wille van die naaste, al beteken 

dit lyding (vgl. Rom. 15:1-3; 1 Joh. 3:16). Eadie beklemtoon in sy verklaring van Fil. 3:10 dat 

hierdie lyding inderdaad tot 'n opgroei in Christus lei: 

He [Paul] longed to suffer, for such fellowship gave him assimilation to his Lord, 
as he drank of his cup, and was baptized with His baptism ... The apostle yearned 
for this likeness to his Lord, assured that to suffer with Him was to be glorified with 
Him, and that the depth of His sympathies could be fully known only to such as 
'through much tribulation must enter the kingdom'. Christ indeed cannot be known, 
unless there be this fellowship in His sufferings (1979: 189) (beklemtoning myne). 

Oor die betekenis van die laaste frase in Fil. 3:10, "terwyl ek aan sy dood gelykvormig word", 

is daar verskillende standpunte. Calvyn glo dit dui op Paulus se begeerte om op 'n dubbele wyse 
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deel te kry aan die dood van Christus: deur 'n innerlike doding van die vlees sowel as die 

doding van die uiterlike mens deur die kruis te dra (Torrance 1979:276). O'Brien glo hier is 

sprake van 'n metafoor van inkorporering: op voetspoor van Paulus se lering oor sterwe en 

opstanding met Christus beteken die frase dat Paulus al hoe meer aan Christus se dood 

gelykvormig word soos wat hy deel kry aan Christus se lyding in die krag van sy opstanding 

(1991:410). Lloyd-Jones glo dat die frase beteken dat Paulus bereid is om sy lewe as martelaar 

af te le indien Gods wil dit vereis (1990:76). Eadie glo die frase dui daarop dat Paulus se passie 

om in alle opsigte aan Christus gelykvormig te word, so oorheersend was dat hy aktief begeer 

het om as martelaar vir Christus te sterwe. Aldus Eadie: 

The process of conformity was advancing; - like Him in suffering, like Him in death 
- a violent and bloody death as a servant of God . . . In all things Paul coveted 
conformity to His Lord - even in suffering and death ( 1979: 190) (beklemtoning 
myne). 

Watter standpunt ookal die korrekte is, die essensie van die saak bly dieselfde: Paulus se passie 

as gelowige was om in alle opsigte aan Christus gelykvormig te word - beslis in lyding, en, 

indien nodig, deur te sterwe ter wille van God se wil en koninkryk soos Christus, sy Here. Dit 

beteken dat Paulus geen enkele beperking wou plaas op wat sy selfverloenende kruisdra as 

konsekwensie van sy mede-sterwe met Christus sou behels nie - solank hy Christus net in alle 

opsigte beter sou leer ken, om in alle opsigte aan Hom gelykvormig te kon word. Soos alreeds 

aangedui is, blyk dit uit die betekenis van Fil. 3:10 dat selfs hierdie afwaartse groei van 'n 

toenemende ly saam met Christus - al sou dit selfs die dood beteken - slegs in Christus se 

opstandingskrag verwerklik kan word. Hoewel sommige teoloe glo dat daar nie sprake van 

toename is in Fil. 3:10 nie, glo ek dat die woorde "~ ek aan sy dood gelykvormig word" 

wel 'n aanduiding is van so 'n toename - die kombinasie "terwyl ... word" dui immers op 'n 

proses! Die reedsgenoemde standpunt van Lloyd-Jones en antler dat die lyding wat Paulus in 

gedagte het met "die gemeenskap aan sy lyde" te make het met Paulus se begeerte om in sy lewe 

op aarde te ly met Christus, terwyl die woorde "aan sy dood gelykvormig word" waarskynlik 

dui op die feit dat hy selfs wil sterf as martelaar ter wille van God se koninkryk, soos Christus 

self, dui ook op 'n intensivering. Dit blyk dus inderdaad dat die volgorde opwaartse-afwaartse 

groei, soos nou uiteengesit, voor oe gehou moet word naas die afwaartse-opwaartse groei om 
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die wyse waarop daar in Christus gegroei moet word, volledig duidelik te maak. Dit blyk dus 

dat daar in al die fasette van Christus se beeld gegroei moet word vanuit die verenigdheid met 

Hom in sy dood en opstanding om effektief te kan groei in die imperatiewe heiligmaking. Dit 

beteken derhalwe dat die groei in die imperatiewe heiligmaking gestrem sou word indien die 

gelowige sou wegdeins van 'n gelykvormigwording aan Christus in een of meer fasette van sy 

beeld, soos byvoorbeeld van die lyding wat gepaard gaan met dienaar-wees volgens die 

voorbeeld van Christus. 

3.2.3.5 lmplikasies van vereniging met Christus 

Uit dit alles blyk dit onteenseglik dat die implikasies van die gelowige se mede-sterwe en -

opstanding met Christus (indikatiewe heiliging) uitgewerk moet word in die voortgaande 

heiligmaking in die afwaartse en opwaartse groei. Sodoende alleen sal daar effektief gegroei kan 

word. Enersyds beteken dit dat daar vanuit hierdie mede-sterwe met Christus voortgeleef moet 

word op so 'n wyse dat dit sal sigbaar word dat die gelowige inderdaad dood is vir die ou lewe 

van sondeslawerny. Dit is die afwaartse groei: as die gelowige prinsipieel vir die sonde as 

verslawende, oorheersende mag gesterf bet (indikatiet), moet dit daarna sigbaar word deurdat 

hy ook in die stryd teen die oorblywende verdorwenheid en sondes betrokke sal wees op 

volgehoue basis. Hy kan juis effektief tot die stryd toetree omdat hy bevry is van die heerskappy 

van die sondemag. Hierdie saak het vroee al ter sprake gekom, onder andere toe gesien is dat 

dit diegene is wat alreeds vir die ou lewe gesterf het in vereniging met Christus (Kol. 3:3), wat 

kan, en moet, voortgaan om in die imperatiewe heiligmaking die oorblywende sondes in hul 

lewens ("lede wat op die aarde is": Kol. 3:5) dood te maak in die krag van Christus deur die 

Gees (vgl. Rom. 8: 13). Hierdie waarheid stem ooreen met dft wat in hierdie afdeling gesien is 

oor die aard van die afwaartse groei: hoewel die sonde(s) nie volkome oorwin word tot die punt 

van sondelose volmaaktheid nie, word daar nooit opgehou om in Christus se krag te stry teen 

die sonde nie (vgl. bespreking oor Rom. 7 onder 3.2.3.1 en 3.2.3.2). Die noodsaaklikheid van 

hierdie voortgesette stryd blyk as besef word dat 'n kapitulering voor oorblywende sondes in die 



gelowige se lewe sou beteken dat die kontinui'teit tussen die indikatiewe aspek en die 

imperatiewe aspek van die mede-sterwe met Christus dan verbreek sou wees. Dis naamlik so dat 

die mede-sterwe juis plaasgevind het sodat die oorwinning oor die sonde toenemend behaal kan 

word in die imperatiewe heiligmaking as konsekwensie van hierdie mede-sterwe (vgl., onder 

andere, bespreking oor Rom. 6:1-13 en verder onder 2.2.1.2). In hierdie afdeling is gesien dat 

die afwaartse groei insluit dat daar gegroei word in 'n sondebesef, asook in 'n ootmoedige, 

berouvolle belydenis daarvan. Ook hierdie ingesteldheid is deel van die kontinui'teit wat met die 

indikatiewe aspek gehandhaaf moet word: dis deur God se genadige vereniging van die gelowige 

met Christus in sy dood vir die sonde dat hy die sondemag afgesterf het (Rom. 6:2-3); net so 

is dit deur Gods genadige voortwerk in die gelowige se lewe dat hy toenemend van die 

oorblywende sonde.s, verlos kan, en moet, word. Net so min as wat hy sander 'n berouvolle 

belydenis van sy sondigheid en eie onvermoe die vereniging met Christus in die indikatiewe 

heiliging kon ontvang het, sal hy sander 'n voortgesette belydenis van eie sondigheid en onmag 

toenemend kan ervaar dat hy werklik vir die sonde dood is (imperatief). Soos wat hy in 

nederigheid en bankrotskap Gods genade in Christus ontvang het in die indikatief as mede-sterwe 

vir die ou lewe, kan die konsekwensie hiervan, naamlik 'n toenemende afle van die oorblyfsels 

van die ou lewe van sonde, ook slegs plaasvind indien daar 'n toenemende gesindheid van 

nederigheid en bankrotskap by horn aanwesig is - 'n saak wat God genadiglik deur die werking 

van die Gees in Christus aan horn bly skenk volgens sy beginsel soos uitgespel in Fil. 2:12-13. 

Sodoende alleen word die kontinui'teit tussen die twee aspekte van die heiliging oor die mede

sterwe en -opstanding met Christus na behore gehandhaaf. Soos wat die wet die persoon se 

"tugmeester na Christus toe" was (Gal. 3:24), sodat hy saam met die regverdiging, ook die 

indikatiewe heiliging as Gods geskenk kon ontvang deur vir die ou lewe, en vir die vloek van 

die wet, te gesterf het, moet die gelowige die implikasie hiervan in sy !ewe daarna deurtrek deur 

te groei in die imperatiewe heiligmaking in dieselfde gesindheid. Dit beteken dat hy toenemend 

die volkomenheid en heiligheid van Gods wet moet besef, sodat hy nou, bevry van die vloek van 

die wet, die "derde gebruik van die wet", dit is, gehoorsaming daarvan na redding, kan nastreef 

op die wyse wat alreeds duidelik geword het. Dis immers God se doel dat die gelowige die 



implikasies van sy deelkry aan Christus se opstandingslewe sal deurtrek deur daarna aan Christus 

vas te klem vir 'n opgroei in Hom (vgl. Kol. 2:19; Ef. 4:15; Kol. 2:6-7). Die inisiele gerigtheid 

op Christus, soos ontvang deur die vereniging met Hom in die indikatiewe heiliging, word dus 

gekontinueer in die toenemende vasklem aan Christus in die imperatiewe heiligmaking 

(opwaartse groei). Hierdie opgroei in Christus in dieselfde lewe wat die gelowige ontvang het 

(Christus self!), vind, soos gesien is, plaas vanuit die afwaartse groei in dieselfde rigting as wat 

ingeslaan is toe die indikatiewe heiliging ontvang is. Toe is die gelowige inisieel losgemaak van 

die sonde deur 'n berouvolle wegkeer daarvan en 'n aangryp van Christus; nou, in sy lewe 

daarna, groei hy in dieselfde rigting (afwaarts) deur horn toenemend berouvol weg te keer van 

die oorblywende sondes in sy !ewe in Christus se krag. Oak groei hy afwaarts in die sin dat hy 

toenemend in Christus se dienskneggesindheid ly ter wille van Gods koninkryk - anders was sy 

aanvanklike wegkeer van die sonde om met Christus verenig te word, 'n holle belydenis! Indien 

die gelowige nie in die imperatiewe heiligmaking op afwaartse en opwaartse wyse groei nie, 

word die kontinu'iteit tussen die twee aspekte van die heiliging verbreek, en God se doel word 

gefnuik: die gelowige is immers vir sodanige groei in Christus as sy heilige lewe (Kol. 3:4) met 

Hom verenig! Petrus stel dit so: " ... julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here 

en Saligmaker, Jesus Christus" (2 Pet. 3:18). Die kenmerk van ware groei in die imperatiewe 

heiligmaking is dus dat die gelowige in dieselfde kinderlike geloof waarin hy Christus as Gods 

genadegawe ontvang het toe hy met Hom verenig is, aan Hom sal bly vasklem vir ware groei 

soos die Gees horn uit genade in Christus laat opgroei. Die opgroei in Christus volgens die 

genadebeginsel sal slegs effektief plaasvind solank as God se Woord die rigsnoer van die 

gelowige se lewe bly. Die noodsaaklikheid hiervan blyk nag duideliker as besef word dat die 

ware groei plaasvind binne die eksistensiele situasie van die verbondsverhouding tussen God en 

die gelowige(s) (vgl. 3.3.1 - 3.3.3). Deur Woord-gerig te bly, sal die gelowige enersyds sy 

verantwoordelikheid in hierdie verhouding kan nakom deur aan God se verbondsbeloftes in 

Christus vas te klem vir die opwaartse groei in Christus. Andersyds sal hy oak dft wat hierdie 

opgroei strem, kan uitskakel deur volgens Gods Woord vir Hom te lewe - dan wandel hy 

immers op doelgerigte wyse op God se "reguit paaie", sodat hy die vermoeidheid en slapheid 



in sy Christenlewe kan verruil vir 'n kragtige opwaartse groei in die (imperatiewe) heiligmaking 

(vgl. Heb. 12: 12-13). Alie ander vorme van groei is futiele eie pogings en namaaksels. 

'n Laaste woord oor die Militia Christiana is van pas. Die gelowige moet voortgaan om in die 

Militia Christiana die oorblywende sondes in sy lewe toenemend te oorwin in die krag van die 

opgestane Christus deur die Gees (vgl. Rom. 8:13; Gal. 5:16). Sou hy enige vreemde "wapen" 

probeer aanwend vir toenemende oorwinning oor die sonde(s), soos eie pogings of eie krag, of 

wettiese reels en regulasies, sou dit 'n verloening wees van die waarheid dat die gelowige juis 

in die indikatiewe heiliging met Christus verenig is om die sonde(s) in sy opstandingskrag 

toenemend te oorwin. Heb. 12:4, asook Kol. 3:5 en Rom. 8:13 dui op die feit dat dit in 'n 

radikale geestelike gewelddadigheid in Christus se opstandingskrag is dat die sonde(s) in die 

imperatiewe heiligmaking toenemend oorwin sal word om die kontinui'teit met die indikatiewe 

aspek te handhaaf. Dis immers om die oorblywende sondes te kan doodmaak dat die gelowige 

saam met Christus vir die sondemag gesterf het! Deur Christus se krag word die sonde wat 

prinsipieel afgesterf is (indikatiewe heiliging), toenemend afgele in die Militia Christiana 

(imperatiewe heiligmaking). Enige speel of heul met sonde is in stryd met Christus se lewe met 

wie die gelowige verenig is, asook met die genade. 

'n Laaste woord is van pas oor die tipe sondes wat afgele moet word om in die imperatiewe 

heiligmaking te kan groei. Soos daar in die bespreking oor Rom. 7 gesien is (vgl. 3.2.3 en 

3.2.3.2), ervaar die gelowige toenemend hoe sondig hy nog is - veral in die lig van sy faling 

om die hoe eise van Gods wet volkome na te kom. Daar is gesien dat die afwaartse groei in die 

imperatiewe heiligmaking plaasvind juis deurdat die toenemende sondebesef lei tot 'n 

voortgesette berouvolle bekering, sodat die opwaartse groei in 'n athanklike vasklem aan 

Christus daaruit kan voortspruit. Hierdie sondebesef kan egter slegs na behore ervaar word 

indien die gelowige in sy groei besef dat sonde nie net uiterlike verkeerde <lade insluit nie. Soos 

Konig aandui, is sonde ook 'n mag wat die mens bind. Dit is diep in die mens se hart gesetel, 

waar die selfliefde horn in 'n selfgesentreerdheid daarvan weerhou om God se twee grootste 
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gebooie - die van liefde tot God en liefde tot die naaste (vgl. Mark. 12:29-31) - uit te leef 

(1983:86-95). Verder moet die sondes wat Paulus die "besoedeling van die gees" noem (2 Kor. 

7: 1), soos verkeerde motiewe (vgl. 1 Kor. 4:5 en Heb. 4: 12), sowel as verkeerde gesindhede 

soos bitterheid (vgl.: Ef. 4:31) en verkeerde optredes soos geskreeu en lastering (Ef. 4:31) 

afgele word. Indien die diepte en omvattendheid van die oorblywende sondes, wat steeds 

aanwesig is vanwee die oorblywende verdorwenheid, in die lig van hierdie perspektief 

toenemend deur die gelowige besef word, sal hy al hoe meer saam met Paulus besef dat hy 

"vleeslik ... (is) ... verkoop onder die sonde" (Rom. 7:14), sodat hy in die afwaartse groei al 

hoe duideliker sal bely: "Want ek weet dat in my ... vlees niks goeds woon nie" (Rom. 7: 18). 

So moet die gelowige in 'n groeiende ootmoed en nederigheid aanhou bely: "Here, miskien is 

daar nog verborge sondes in my lewe aanwesig waarvan ek onbewus is. Help my om dit te 

ontdek, en nie net teen uiterlike sondes vas te kyk nie!" So 'n ingesteldheid is in 

ooreenstemming met Paulus se benadering tot sy eie geestelike stand in 1 Kor. 4:4: " ... ek is 

my van geen ding [van geen definitiewe sonde A.J.v.W.] bewus nie. Daardeur is ek egter nie 

geregverdig nie; maar Hy wat my beoordeel, is die Here" (vgl. 3.1.2). Dit wil se, daar mag 

selfs verborge sondes, soos verkeerde motiewe wees (vgl. 1 Kor. 4:5 "die bedoelinge van die 

harte"). Daar moet in 'n afhanklikhei~ van Christus deur die Gees vertrou word dat die gelowige 

Gods genade toenemend sal ontvang in die imperatiewe heiligmaking ook in die sin dat die Gees 

sy verligtende werk sal doen soos beskryf in Heb. 4: 12, dit is, dat hy die "beoordelaar (sal 

wees) van die oorlegginge en gedagtes [bedoelinge en motiewe A.J.v.W.] van die hart" (vgl. 

3.1.2). Slegs sodoende sal die kontinulteit met die indikatiewe heiliging reg gehandhaaf word. 

Toe die aspek ontvang is, is daar uitgeroep saam met die tollenaar: "O God, wees my, sondaar, 

genadig!" (Luk. 18: 13). In voortsetting van so 'n ingesteldheid moet alle Farisei'stiese 

selfvoldaanheid steeds as strydig met God genade in die gelowige se lewe verwerp word, en as 

in sigself sondige hoogmoed, wat derhalwe agteruitgang in plaas van groei in die heiligmaking 

tot gevolg het. In die "life of continual repentance" waarvan Packer praat, moet die nederige 

beskeidenheid en ootmoed van Paulus die gelowige se gesindheid bly, anders gaan hartsondes, 

soos arrogansie en steun op eie krag, subtiel insluip om die groei in die imperatiewe 



heiligmaking te belemmer. Hierdie ingesteldheid van ootmoed in die voortdurende ontvangs van 

Gods genade in Christus, wat juis sal lei tot 'n meer effektiewe verwerkliking van die Militia 

Christiana vir ware groei in die heiligmaking, word so deur Berkouwer verwoord: 

For Paul to call himself the least of all the saints is to magnify the grace of God 
which gave him the unspeakable riches of preaching Christ. The humility of 
believers is not merely related to the past, however; it also concerns present guilt. 
For the present they ask: 'Forgive us this day our trespasses'. In the present the 
sinfulness of their lives is exposed in the light of Christ's presence: 'Depart from me, 
for I am a sinful man, o Lord' (Luke 5: 8) ... This sense of unworthiness is genuine; 
it does not spring from a religious underevaluation of self but from a humility 
induced by divine grace . . . sanctification as increased immersion in the grace and 
knowledge of Jesus Christ must result in a deeper sense of unworthiness (1980: 128-
129) (beklemtoning myne). 

Dit blyk dus steeds dat die afwaartse groei lei tot die behoorlike verwerkliking van die opwaartse 

groei in die vereniging met Christus. 

3. 3 Genadeverbond en groei in heiligmaking 

3. 3 .1 Ver bond en kor:poratiwiteit: groei 

Daar sal nou gekyk word of dit so is dat die aard van die twee aspekte van die heiliging, en die 

verband tussen die twee, slegs reg verstaan kan word indien genoemde aspekte ge1nterpreteer 

word binne die verband van God se genadeverbond. Daar sal vasgestel word of so 'n korrekte 

verstaan op sy beurt noodsaaklik is vir die effektiewe groei in die imperatiewe heiligmaking. 

lndien daar vasgestel sou word dat die genoemde sake wel verband hou met die verbond op 

genoemde wyse, sal dit beteken dat verskillende konklusies waartoe reeds in hierdie 

verhandeling geraak is, bevestig sal word. Derhalwe sal daar nou aan hierdie saak aandag 

geskenk word. 

C.F.H. Henry se die volgende oor God se verbond: 

The basic idea of the covenant, Yahweh's divinely initiated fellowship with the 
chosen people, occurs ... in Old Testament contexts unrelated to the covenant theme 
... the importance of the covenant in the Hebrew history of salvation (the Noahic 



covenant, the Abrahamic covenant, the Sinai covenant, the Shechem covenant, the 
Davidic covenant, the New Covenant) raises it to unquestionable significance. 
Yahweh's covenant with his chosen ones reaches to the earliest era of Old Testament 
history, antedating the conquest of Canaan, and extending back not only into the 
semi-nomadic but into the primitive nomadic life of patriarchal Israel. Through the 
covenant with the patriarchs, renewed with Moses and David ... Yahweh ongoingly 
published his saving purpose and his holy ordinances ... Yahweh's transcendent 
participation . . . Yahweh stands watch over the sworn duties between fellow 
participants in the covenant. Violation is considered a sinful disregard of the divine 
will evocative of Yahweh's wrath (Amos 1:9). This intrahuman legal compact was 
sealed by oath and sacrifice (Gen. 31:54), integrating all Israel's social life as a 
community of Yahweh (1983:264) (beklemtoning myne). 

Verskeie belangrike waarhede oor God se verbond blyk uit hierdie aanhaling. Eerstens, God self 

neem die inisiatief. Hy is die "verbondsmaker" ("divinely initiated fellowship"). Hiermee is 

Heyns dit eens: 

Ook in die historiese realisering van die verbond is dit weereens duidelik dat ... God, 
wat Homself tot verbondsmatige handelinge verbind het, voortdurend die inisiatief 
neem. Op die monopleuriese aspek van die verbondsoorsprong moet steeds volle 
aksent gele word - daarmee is immers niks minder nie as die God-wees van God, op 
die spel (1978:216) (beklemtoning myne). 

Verder blyk uit Henry se aanhaling dat mense deur God se soewereine genade met Hom deel 

kry aan sy verbond: Hy kies en roep hulle daartoe ("the chosen people"). Derdens blyk dit dat 

God in die verbond mense saamvoeg as sy verbondsgemeenskap ("fellowship"; "community of 

Yahweh"). Dis 'n gemeenskap wat deel kry aan God se goedheid en heil deur sy beloftes aan 

hulle (waarvan die grootste is dat Hy hulle verlos), soos met 'need belowe, en soos getrou deur 

Hom vervul ("Yahweh published his saving purpose ... "; " ... sealed by oath ... "). Verder blyk 

dit dat, hoewel God die inisiatief neem, die mense wat God in die verbond saamvoeg tot sy 

volk, sy bondgenote in die verbond word, wat onder heilige verpligting kom om as sy heilige 

volk te lewe volgens die eise van sy verbond ("the sworn duties between fellow participants"; 

"his holy ordinances"). Konig wys daarop dat die feit dat die lede van die Godsvolk God se 

bondgenote word, nie beteken dat daar geleef kan word asof hulle God se maat is nie; Hy wat 

die verbond uit pure goedheid aangegaan het, kom altyd eerste, en hulle tweede; hulle bly 

eerbied en gehoorsaamheid aan Hom verskuldig, soos veral duidelik word as die hoofsaaklik 

Nuwe Testamentiese begrip koninkryk se betekenis in samehang met die begrip verbond voor 

oe gehou word (1983:40-41). Hy wys ook tereg uit dat die verbond die liefdesharmonie tussen 



God en sy mense is (1983:40) - hulle is immers sy volk wat Hy in liefde geroep bet om sy 

eiendom te word, en deel te he aan die vervulling van sy beloftes! Dit blyk uit die sentrale 

uitspraak van God oor sy verbond: " ... en Ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir My 'n 

volk wees" (Jer. 31:33; vgl. Jer. 24:7; 2 Kor. 6:16, 18; Opb. 21:7). 'n Laaste belangrike feit 

oor die verbond wat blyk uit Henry se aanhaling is dat God getrou bly aan sy een 

genadeverbond soos dit histories ontvou deur die verskillende verbondsadministreringe (die 

Noagitiese, Abrahamitiese, ensovoorts) been. Om die oorsig oor die verbond en die betekenis 

daarvan vir die heiliging meer volledig te maak, moet egter uit Spykman aangehaal word 

daaroor: 

The intermingling of grace and judgment is precisely what marks covenant history 
in Israel. In this Israel was a paradigm of God's way with the world ... The heirs 
of Abraham were to be a blessing to the nations, but in keeping with the principle 
of particularism. A steady, though uneven narrowing down process is operative in 
God's redemptive concerns, so that even in Israel the Messianic hope is kept alive 
only in a faithful remnant. Finally it comes down, as Paul says, not to many 
'offsprings', but to the single 'Offspring'. Christ Jesus (Galatians 3:16). The 
centuries-long concentration of covenant history in Israel was therefore not God's last 
word for the world. God's last Word for the world was Christ. The goal of covenant 
history is therefore universalism . . . The good news of the covenant now has an 
outgoing, centrifugal impetus: from Jerusalem, through Judea and Samaria, and to 
the ends of the earth (Acts 1 :8). The whole world ... is now our parish. Still, in 
every age the terms of the covenant remain the same: 'I will be your God - you shall 
be my people' (1992:362) (beklemtoning myne). 

Hieruit blyk dit, in ooreenstemming met die Skrif se getuienis, dat Israel God se eksklusiewe 

verbondsvolk was in die Ou Testament; die ryke, voile vervulling van God se doel met sy 

genadeverbond word egter eers in die Nuwe Testamentiese tydperk vervul wanneer mense uit 

alle nasies die evangelieboodskap gehoorsaam, en so sy Nuwe Testamentiese verbondsvolk word 

(vgl. Rom. 9:24-26; 1 Pet. 2:9-10). Dis deur nuutgebore te word, soos ervaar deur hul 

eenwording met Christus deur die geloof, dat hulle "kinders van Abraham" word - dit is, deel 

verkry aan die genadeverbond in Hom (vgl. Gal. 3:24-29). In hierdie Nuwe Testamentiese 

verbondsgemeenskap ken elkeen wat daartoe behoort, God van naby in 'n intieme verbondenheid 

met Hom deur sy Gees wat kom inwoon, en wat elkeen leer (Heb. 8:10-12; Heb. 10:15-17). 

Eksterne rituele en seremonies en nasionale verwantskap is in hierdie verbondsgemeenskap 

onbelangrik - die hartsverbondenheid met God gee die deurslag (Rom. 2:28-29). Saam is hierdie 



mense die finale "Israel van God" (vgl. Gal. 6:16). In hierdie verbondsgemeenskap word die 

seeninge van God as die Verbondsmaker in Christus oorvloedig ervaar, terwyl van die lede van 

die gemeenskap verwag word om in 'n liefdesverbondenheid met God en mekaar voort te lewe 

in gehoorsaamheid aan Hom (vgl. Rom. 9:25-26; 2 Kor. 6:14, 17-18; 7:1; Ef. 1:3). 

Soos aanvanklik gese is, sal vasgestel word of die twee aspekte van die heiliging, asook die 

verband tussen die twee, ge'interpreteer moet word binne die raamwerk van die verbond vir 'n 

beter verstaan daarvan met die oog op 'n meer effektiewe groei in die imperatiewe heiligmaking. 

Dit sal nou gedoen word in die lig van die verkree insigte oor die verbond. In die 

hieropvolgende bespreking mag sommige van die konklusies 'n bevestiging en uitbouing van 

vroeere insigte oor die heiliging wees; uiteraard sal sodanige konklusies nie weer 'n 

detailbehandeling verg nie. Ander konklusies mag nuwe gesigspunte oor die heiliging na vore 

bring. 

In die eerste plek blyk dit uit die bespreekte insigte dat die verbond en die heiliging van Gods 

kinders alles met mekaar te make het. Die laaste konklusie waartoe geraak is in die bespreking 

van die verbond, was dat die seenende Verbondsgod van die lede van die verbondsgemeenskap, 

sy gemeente, verwag om in gehoorsaamheid aan Hom te lewe in 'n heilige afgesonderdheid vir 

Hom. Die opdrag aan die gemeente in 2 Kor. 6: 17 is duidelik daaroor. Dis egter belangrik om 

op die verband te let waarin hierdie opdrag voorkom. In die voorafgaande vers word melding 

gemaak van die bekende verbondsuitspraak wat in die Ou Testament al kenmerkend was van hoe 

God mense toeeien as sy verbondsvolk: " ... Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My 'n volk 

wees" . Die "daarom" waarmee v. 17 se op drag tot 'n le we in heilige af gesonderdheid van all es 

vfr God begin, dui daarop dat die verbond van God met sy Nuwe Testamentiese volk die rede 

is waarom hulle heilig moet lewe: Hy wat hulle in die indikatiewe heiliging afgesonder het vir 

Homself deur hulle te wederbaar, het hulle as sy heiliges verklaar (vgl. 1 Kor. 1: 1 en 2 Kor. 

1 :2). Dit kan nie anders wees nie, want soos 2 Kor. 6 aandui, is dit die Heilige God wat mense 

tot hierdie nuwe verbondsgemeenskap met Homself in Christus roep ("... watter gemeenskap 



het die Jig met die duisternis" En watter ooreenstemming het Christus met Belial ... Of watter 

ooreenstemming het die tempel van God met die afgode?") (vv. 14-16). So 'n God kan immers 

nooit in verbondseenheid en -gemeenskap met diegene tree wat Hy nie eers geheilig het nie 

(indikatief), en wat nie daarna wil voortleef in heilige gehoorsaamheid net vir Hom (soos 2 Kor. 

6 duidelik vereis) nie. Dan sou God se karakter van heiligheid moes verander tot onheiligheid 

om met die onheiliges in hul gekoppeldheid aan "die duisternis", "Belial" en "die afgode" te kon 

gemeenskap he! Nee, een van God se oogmerke met sy verbond is juis om Homself in sy 

heiligheid te openbaar in en deur sy gemeente; Hy dui eers aan dat Hy geen gemeenskap met 

die duisternis of die afgode kan he nie (vv. 14-16a) en daarna se Hy dat Hy in hulle wat as sy 

heiliges hulself vir Hom afsonder, as sy "tempel" sal kom !ewe (vv. 16b-l 7). Dis dus nie 

toevallig dat dieselfde patroon in Heb. 8 en 10 gevind word nie. In Heb. 8:10 word dieselfde 

noue samehang tussen God se verbondsverhouding met sy kinders enersyds en hul 

afgesonderdheid as sy heiliges andersyds aangetref. 'n Mens kan so ver gaan as om te se dat die 

samehang so nou is dat die verbond geidentifiseer word met die eis tot 'n heilige lewe. Daar 

word naamlik gese God se nuwe verbond met sy volk (v. 8) lli dat God self hulle innerlik 

verander deur die vernuwing van hulle hart en gemoed in ooreenstemming met sy wet (v. 10) 

(indikatiewe heiliging), juis sodat hulle Hom persoonlik en intiem kan ken en dien (v. 11) 

(imperatiewe heiligmaking). Weereens kom die bekende verbondsformule: "Ek sal vir hulle 'n 

God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees" in die konteks van God se heiliging van sy volk 

met die oog op 'n heilige lewenswandel deur hulle voor (v. 10). Ook in Heb. 10: 16 word die 

nuwe verbondsadministrering geidentifiseer met God se nuutmaking en heiliging van sy mense 

(indikatiewe aspek), waarop 'n heilige wandel in God se teenwoordigheid moet volg (vv. 19-25) 

(imperatiewe heiligmaking). Lillback konkludeer ook dat God se verbond en die heiliging 

onafskeidbaar is: 

Hence, the new covenant itself promises the ability to keep the covenant as one of 
its greatest benefits (2 Cor. 3:3-6; Heb. 8: 10; 10: 16; 13:20-21). The chief benefits 
of the new covenant are justification and sanctification (Heb. 8: 10-12; 10: 15-18; 
13:20-21) (Ferguson 1988:174) (beklemtoning myne). 

Dit wat onder 1.1.1 op grond van Sproul en andere se uitsprake gese is, naamlik dat dit die 

Heilige God self is wat aan diegene wat Hy roep, hul status van heiligheid op grond van sy eie 



heiligheid gee, pas mooi in by wat nou behandel is. God kan naamlik slegs sy eie karakter van 

heiligheid handhaaf deur in verbondsgemeenskap te tree met diegene wat Hy as sy heiliges 

verklaar het en innerlik inisieel geheilig bet deur hulle deur die inwonende Gees van Christus 

op Homself te rig (indikatiewe heiliging), sodat hulle daarna in die verbondseenheid met Hom 

kan bly voortlewe volgens sy geregtigheidseise in die krag van Christus deur dieselfde 

inwonende Gees (imperatiewe heiligmaking). Ook Berkouwer bevestig dat die heilige God sy 

volk inisieel heilig, en dat dit tot hul voortlewe in 'n heilige, gehoorsame afgesonderdheid in 

verbondsgemeenskap met Hom moet lei: 

Even though we may not carelessly identify the words 'holy' and 'to sanctify' as used 
in the Old Testament with the same words as used in the New Testament, yet in the 
Old Testament also this twofold aspect is found in striking contiguity. Consider this 
appeal from Leviticus: Sanctify yourselves therefore, and be ye holy; for I am 
Jehovah your God. And ye shall keep my statutes, and do them: I am 
Jehovah your God who sanctifieth you (Lev. 20:7, 8). God himself had chosen his 
people Israel and separated it, made it a holy people ... The command, 'Be ye holy, 
for I am holy', has rightly been called the epitome of the entire Old Testament 
revelation ... This admonition, far from being at variance with the sanctifying act of 
God, rests upon it ... 'being sanctified and therefore to be sanctified' ... would 
express a basic idea of the Old and New Testament . . . On every occasion and in 
every sector of its existence Israel must give expression to the unique relationship 
established by God [dit is, sy verbond. A.J.v.W.] (1980:23, 25) 
(beklemtoning myne). 

3.3.2 Verbond: implikasies vir groei 

Verskillende konsekwensies vir die heiliging spruit uit hierdie insigte voort. Eerstens, die 

verbond is by uitstek die motivering om in die imperatiewe heiligmaking te groei: omdat die 

heilige Verbondsgod die gelowiges deur die indikatiewe heiliging uit genade vir Homself 

afgesonder het, is dit verraderlike verbondsverbreking om nie in dankbaarheid aan Hom getrou 

te wees nie. Sodanige dankbaarheid moet getoon word deur in 'n afgesonderdheid vir, en 

gehoorsaamheid aan, Hom voort te lewe in die imperatiewe heiligmaking. Positief gestel, die 

Verbondsgod inisieer die verbondsverhouding deur mense uit genade in Christus nuut te maak, 

en hulle sodoende vir Homself af te sonder. 'n Duidelike besef hiervan kan as kragtige 

motivering dien om aan die Verbondsgod getrou te bly deur sy eis tot 'n heilige, gehoorsame 



le we in lief desdankbaarheid te verwerklik en sodoende in die imperatiewe heiligmaking te groei. 

Die verbond is 'n verdere gemeenskaplike "faktor" wat die indikatiewe en imperatiewe aspekte 

aan mekaar bind. Dit blyk as besef word dat dit dieselfde Verbondsgod is wat die verhouding 

inisieer deur die indikatiewe heiliging uit genade te skenk, wat sy verbondsbeloftes nakom deur 

daarna voort te gaan om s6 in die gelowiges te werk deur die inwonende Gees, dat hulle in die 

imperatiewe heiligmaking sal kan groei (vgl. Fil. 1:6; Fil. 2:12-13; 1 Tess. 3:13; 1 Tess. 5:23, 

24). 'n Duidelike besef hiervan behoort die gelowiges te motiveer om God meer onwrikbaar te 

vertrou om hulle in staat te stel om in sy krag te groei in die imperatiewe heiligmaking, en nie 

in eie krag nie. As besef word dat God deur al die historiese administreringe heen aan sy 

verbondsgenote getrou gebly het, word dit vir hulle makliker om in 'n afhanklikheid van Hom 

te "jaag" na die volmaaktheid, wat bereik sal wees by die verheerliking (vgl. Fil. 3: 12; Rom. 

8:29-30). Vir die gelowiges wat besef hoe heerlik die verbondsdoel se eindvervulling gaan wees, 

sal die groei in die imperatiewe heiligmaking meer sinvol wees. Anders gestel, die besef dat 

die groat verbondsbelofte wat Jui: "Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by 

hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God" (Opb. 21:3), 

ten voile vervul sal word by die voleinding, behoort die gelowiges voort te stu op die weg van 

die imperatiewe heiligmaking. Dit kan hulle as God se intelligente "medewerkers" (vgl. 1 Kor. 

3:9) laat uitreik na die bereiking hiervan. Die besef dat die tyd wanneer "alle dinge ... onder 

een hoof in Christus ... verenig" sal wees (Ef. 1:10; vgl. Ef. 1:6, 9, 14) bespoedig kan word 

deur hul groei in die imperatiewe heiligmaking (vgl. 2 Pet. 3:10-13), kan hulle kragtig motiveer. 

Die gelowiges wat God se eskatologiese einddoel met sy verbond begryp, behoort minder 

fragmentaries te dink by die besef dat Hy langs die weg van die regverdiging en heiliging hierdie 

einddoel sal verwesenlik by die verheerliking, wanneer die voile wedersydse verbondgemeenskap 

(vgl. Opb. 21 :3) en die verkryging van sy voile eer deur hul lewens (vgl. 2 Tess. 1: 10) 'n 

werklikheid sal wees. Deur met God saam te werk vir die groei in die imperatiewe heiligmaking 

in Christus se opstandingskrag, sander vermenging met eie "vlees"-krag, kan die gelowiges meer 

effektief groei. Hulle behoort immers te besef dat 'n "baster"-groei deur gedeeltelik op eie krag 

te steun, strydig is met die genade-aard van die vervulling van God se verbondsbeloftes. Daar 



behoort saam met Paulus besef te word dat dit G6d se werking is wat die deurslag gee: 11 
••• ek 

het oorvloediger gearbei . . . nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is 11
• (1 

Kor. 15: 10). Hierdie besef behoort dit vir die gelowiges makliker te maak om konsekwent uit 

die ontvangde (verbonds-)genade in Christus, soos ervaar toe die indikatiewe heiliging ontvang 

is, te lewe in die verwerkliking van die imperatiewe aspek. So 'n ingesteldheid sou beteken dat 

die kontinu1teit tussen die twee aspekte van die heiliging gehandhaaf word. Hierdie ware groei 

kan verder versterk word indien die insig dat Christus alleen die 11 saad 11 van Abraham is (Gal. 

3:16), voor oe gehou word. Dit beteken dat Hy in sy opstandingslewe die Een is deur wie die 

verbondsbeloftes verwerklik word - ook deur in die gelowiges te kom lewe om hulle deel te laat 

kry aan God se genadeverbond (Gal. 3:29) (indikatiewe heiliging), en daarna deur in en deur 

die gelowiges aan te hou lewe (vgl. Gal. 2:20). Sodoende alleen kan hulle die ware inhoud van 

die imperatiewe heiligmaking verwerklik, naamlik om sy beeld aan te neem deur in 

geloofsafhanklikheid Hom te bly aanskou (vgl. 2 Kor. 3: 18). Sodoende sal die gestremde groei 

deur 'n vashou aan wettiese reels en regulasies in plaas van aan Christus (vgl. Kol. 2: 18-23) 

verruil kan word vir 'n suiwerder groei in die heilige lewe van Christus self (vgl. Gal. 4: 19). 

Kortom, die duidelike besef dat God die indikatiewe heiliging skenk, en die primere 

Verwerkliker van die imperatiewe heiligmaking bly as Vervuller van sy verbondsbeloftes in 

Christus, sal die gelowiges noop om nou al - in hul groei in die imperatiewe heiligmaking - aan 

God die eer te gee deur in Christus te roem, omdat hulle sal besef dat hulle slegs waarlik kan 

groei deur in Christus op te groei (vgl. Kol. 1 :28-29; 1 Kor. 1 :30-31). Die wete dat God enduit 

in hierdie groei sal lei ten einde sy volle verheerliking tydens hulle verheerliking by die 

voleinding teweeg te bring (vgl. Ef. 5:25-27; Kol. 3:4), sal hul geloof vir sodanige groei 

versterk. Deur die besef dat hul Verbondsgod hulle deur die heiligmaking by die verheerliking 

gaan uitbring (vgl. 2 Tess. 2:13-14), sal hulle sterker gefokus kan bly op hierdie doel van God 

met die heiligmaking vir 'n meer effektiewe groei daarin. Sonder so 'n voldoende besef van God 

se doel met die vervulling van sy verbondsbeloftes, sal die groei in die imperatiewe heiligmaking 

gestrem word. So 'n onvolkome besef sal immers vanwee 'n onvoldoende gemotiveerdheid 'n 

gebrekkige samewerking met God vir sodanige vervulling meebring. Dit sal tot gevolg he dat 



die kontinui'teit met die indikatiewe heiliging nie na behore gehandhaaf sal word nie. 

Die insig dat die verbond 'n liefdesgemeenskap veronderstel soos dit werklikheid moet word in 

die gelowiges se verbondenheid aan God deur Christus en aan mekaar, het ook implikasies vir 

die groei in die imperatiewe heiligmaking. In aansluiting by wat vroeer oor hierdie liefdesaard 

van die verbondsverhouding op vertikale en horisontale vlak gese is, word een van Hoeksema 

se uitsprake in die verb and aangehaal: 

If the essence of the covenant in God is the communion of friendship, this must also 
be the essence of the covenant between God and man. . . . If this communion of 
friendship in the Trinity implies a perfect knowledge of one another, then also the 
covenant life of man must consist in this, that God reveals Himself to him, causes 
man to know Him, reveals His secrets to him, speaks to him as a Friend with His 
friend, walks with him, eats and drinks with him, lives with him under one roof. If 
the covenant life in God consists of this, that the Three Persons of the Holy Trinity 
are united in the bond of perfect love, then also the covenant relation between God 
and man must originate in this, that God opens His heart for man. Then the life of 
the covenant is eternal life itself. For this is life eternal, that they know Thee, the 
only true God, and Jesus Christ Whom Thou hast sent. Thou in Me, and I in them, 
that they may be perfect in One (1976:321-322) (beklemtoning myne). 

Verskillende waarhede oor die verbond wat implikasies het vir die groei in die imperatiewe 

heiligmaking word in Hoeksema se beskrywing aangeraak. Die eerste is dat die essensie van die 

verbond tussen die drie Goddelike Persone 'n "communion of friendship" is. In hierdie 

verhouding het Hulle die saligheidsplan uitgewerk, en besluit om dit te voltrek in 'n 

liefdesopoffering ter wille van die uitverkorenes in Christus wat daaraan sou deel kry. Verder 

word die totale verbondsverhouding tussen God en sy mense ook gekenmerk deur 'n 

liefdesgerigtheid op mekaar. Jesus Christus se woorde in Joh. 17:23, wat deel uitmaak van sy 

hoepriesterlike gebed, is belangrik in hierdie verband: "Ek in hulle en U in My, sodat hulle 

volkome een kan wees; en dat die wereld kan weet dat U My gestuur het , en hulle liefgehad 

het net soos U My liefgehad het". Jesus Christus bet dit gese in die konteks van die feit dat Hy 

die werk wat sy Vader Hom gegee het, op aarde kom volbring het (v. 4). Hy het Homself vir 

sy dissipels kom heilig sodat hulle ook vir God in sy waarheid geheilig kan wees (v. 19). Hieruit 

word die liefdesgerigtheid van Vader en Seun op, en Hui liefdesopoffering vir, hierdie mense 

vanuit hul eie liefdesverhouding in verbondseenheid met Mekaar, duidelik. Hy moes immers die 



soenoffer aan die kruis vir die vergifnis en verlossing van die verbondsvolk bring. Sodoende sou 

hulle geheilig (afgesonder) kon word vir God self (Heb. 10: 10) om "heilig en sander gebrek 

voor Hom [die Vader A.J.v.W.] in liefde te wees" (Ef. 1:4). Laasgenoemde vers dui daarop dat 

die geheiligdes in liefde op die Vader gerig sou wees. Joh. 14:23 maak dit duidelik dat die 

gelowiges in hul intieme (verbonds-)verhouding met Christus in liefde aan Hom gehoorsaam sal 

wees, en op hulle beurt ervaar hoe Vader en Seun in liefde by hulle sou kom woning maak. Dit 

alles bevestig Hoeksema se standpunt: die liefdes-(verbonds-)eenheid van die Goddelike Persone 

voor tyd word sigbaar in die tyd in die wedersydse verbondsliefde tussen God en sy heiliges. 

Dis God se liefde wat oorvloediglik by die wedergeboorte in die harte van die gelowiges 

uitgestort is (Rom. 5:5) toe hulle die indikatiewe heiliging as Gods liefdesgawe ontvang het. In 

die imperatiewe heiligmaking wat daarop volg, gaan dit primer oar 'n "volmaak-"(volwasse)

word in God se liefde in die gelowiges se verhouding met Hom (1 Joh. 4:16-19), en met mekaar 

(1 Joh. 4: 12). Dit blyk dus dat dit in albei aspekte van die heiliging primer oar die lief de van 

God in verhouding met Hom en die naaste gaan. Dit word dus duidelik dat dit 

verbondsnakoming is om te groei in die uitlewing van Gods liefde in hierdie twee verhoudinge. 

Sodoende word die lief de wat in die Godde like Persone se verhouding met mekaar uitgeleef is 

voor tyd al, en ook geopenbaar is in Hul uitreik na die mense deur die vervulling van die 

verbondsbeloftes aan hulle, sigbaar in die verhoudinge van die gelowiges. Talle ander 

Skrifgedeeltes bevestig die feit dat sodanige liefdesuitlewing verbondsnakoming is. Een hiervan 

is 2 Kor. 6: 16-18, wat die karakter van die verbondsgemeenskap dra, soos blyk uit die 

verbondsformule in vers 16. In hierdie verbondsverband word nie net gepraat van die God-volk 

verhouding nie (v. 16), maar ook van die Vader-seuns-en-dogters verhouding, dit is, die intieme, 

liefdevolle gesinsverhouding (v. 18). In Rom. 9:25-26 word die (verbonds-)volk van God, die 

gemeente, ook God se beminde genoem, en uit Heb. 8 blyk dit dat al die lede van die nuwe 

verbondsgemeenskap God intiem en persoonlik ken (v. 11), en dit we! in 'n harts-(liefdes)

gehoorsaamheid aan Hom. Hy het hulle immers by hul redding en die indikatiewe heiliging op 

Homself gerig deur sy Gees wat kom inwoon het (v. 10; vgl. Heb. 10:15-16). 



Dit alles hou sekere implikasies vir die groei in die imperatiewe heiligmaking in. Daar mag 

nooit uit die oog verloor word dat God liefde is nie (1 Joh. 4:8); derhalwe is die~ dat die 

indikatiewe heiliging ontvang is deur iemand, juis dat God se liefde die uitstaande kenmerk van 

sy lewe word. Hy is immers deur die Gees wat kom inwoon het, in liefde op God as sy Vader 

gerig, sodat hy kan groei in die imperatiewe heiligmaking juis deur voort te leef in intieme 

liefdeseenheid met die Vader en die Here Jesus Christus (vgl. Ef. 3:17-19), asook met sy broers 

(1 Joh. 4:12). Sodoende alleen verkry Christus as die "Inhoud" van die imperatiewe 

heiligmaking gestalte in die gelowiges, want Hy fs hierdie ware liefde, soos duidelik word uit 

die "wortel-"vrug van die Gees, die Goddelike liefde (Gal. 5:22) wat volgens vers 24 Christus 

se eienskap by uitstek is, waaruit die ander voortvloei. Die groei in die imperatiewe 

heiligmaking sal dus slegs effektief verwerklik kan word deur die gelowiges wat die 

kontinulteitsband met die indikatiewe aspek handhaaf deur in die liefde wat as inhoud van die 

indikatiewe heiliging ontvang is (Rom. 5 :5) voort te leef, sodat dit tot volle wasdom kan kom. 

Dit sal egter slegs effektief plaasvind indien konsekwent in gedagte gehou word dat hierdie liefde 

die liefde van die troue Verbondsgod is, asook dat daar steeds in die wederliefde tot God (vgl. 

1 Joh. 4: 19) gegroei moet word deur die gelowiges as die verbondsgemeenskap. Sodoende sal 

die gemeente die primere verbondsvereiste vervul. Hierdie waarheid het reeds geblyk uit die 

betekenis van 2 Kor. 6:14-18, Heb. 8:10-11, en Heb. 10:15-16. Ook 1 Kor. 6 belig hierdie 

waarheid: hulle wat vir God in die indikatiewe heiliging afgesonder is deur die Gees wat kom 

inwoon het (v. 19), moet as diegene wat vir God gekoop is deur die bloed van Christus, en dus 

sy eiendom is - dit is, sy verbondsvolk - net vir Hom lewe (v. 20). Dit moet hulle in 

liefdestoewyding en -dankbaarheid doen (vgl. 2 Kor. 5: 15). Daar is vroeer al gesien dat Rom. 

12:1 aandui dat dit "die ontferminge van God" is wat as aansporing moet dien vir die gelowiges 

om [in die imperatiewe heiligmaking A.J.v.W.] in 'n toegewydheid aan God te groei deur die 

vernuwing van hul gemoed. Hierdie "ontferminge" dui op die (verbonds-)genade wat God aan 

die persone skenk wat Hy verlos, en in die indikatiewe heiliging vir Homself afsonder. Dit maak 

dit noodsaaklik dat hulle as sy afgesonderdes in die liefdestoewyding aan Hom sal groei in die 

imperatiewe heiligmaking. Die suiwere groei in die imperatiewe heiligmaking vind dus 



inderdaad slegs plaas in die mate wat daar in die Vader en Christus se (verbonds-)liefde, soos 

ontvang in die indikatiewe heiliging, voortgeleef word (vgl. Joh. 15:9; Judas 1 :20-21). 

Omgekeerd beteken dit dat die effektiewe groei in die imperatiewe heiligmaking gestrem word 

in die mate wat iets anders as hierdie liefdesverhouding in verbondstrou gehandhaaf word, want 

dan word daar strydig met die doel, karakter en inhoud van God se genadeverbond gehandel: 

die Goddelike liefde! 

Uit die voorgaande word die vroeere insig dat die verbond as die liefdesharmonie tussen God 

en sy mense nie die feit ophef nie dat God eerste bly, en die mens altyd tweede, bevestig. Dit 

het deurgaans duidelik geword dat God juis in hierdie Iiefdesverhouding onbetwiste, volkome 

liefdesgehoorsaamheid in 'n vrywillige onderwerping aan sy Goddelike outoriteit as vervulling 

van sy verbondsvoorwaarde verwag. Slegs enkele opmerkings ter verdere stawing van hierdie 

waarheid is nodig. Uit 2 Kor. 6: 14-18 blyk dit dat dit diegene is wat binne die 

verbondsverhouding (vgl. v. 16b) onvoorwaardelik aan God gehoorsaam is deur nie in dieselfde 

juk te trek met ongelowiges nie (v. 14) maar inteendeel alle bewuste sonde afle, wat die 

verbondsgemeenskap in 'n intieme geestelike gesinsverhouding met God en sy kinders sal ervaar 

in die imperatiewe heiligmaking (vv. 17-18). Verder is gesien dat ditjuis is deur God se "wette" 

in die verstand en die hart te ontvang (in die indikatiewe heiliging) dat God geken sal word (in 

die imperatiewe heiligmaking wat daaruit moet voortspruit) (Heb. 8: 10-11). Dat God in 'n 

liefdesgehoorsaamheid vanuit 'n hartsgerigtheid op Hom, gedien moet word in die imperatiewe 

heiligmaking as vervulling van die verbondsvoorwaarde, word finaal bevestig deur die feit dat 

God se nuwe verbondsadministrering juis te make het met hierdie verinnerliking van God se 

wet. MacArthur stel hierdie waarheid treffend in sy kommentaar oor Heb. 8: 10: 

Even when the old law was given, of course, it was intended to be in His people's 
hearts (Deut. 6:6). But the people could not write on their hearts like they could 
write on their doorposts. And at this time the Holy Spirit, the only changer of hearts, 
was not yet given to believers. Now, however, the Spirit writes God's law in the 
minds and hearts of those who belong to Him. In the New Covenant [nuwe 
administrering van die een genadeverbond A.J. v. W.] true worship is internal. not 
external, real, not ritual (cf. Ezek. 11:19-20, 36:26-27; John 14:17) (MacArthur 
1983:215) (beklemtoning myne). 



Die gevolgtrekking waartoe onder 1.1.2 geraak is, word dus bevestig vanuit die perspektief van 

die verbond: die ware ontvangde indikatiewe heiliging dra die karakter van 'n innerlike 

transformering, waardeur die gelowige deur Christus op God gerig word in liefde (vgl. Rom. 

8:15-16; Ef. 2:18). Om die ware groei in die imperatiewe heiligmaking te verseker, moet die 

kontinui'teit met die indikatiewe aspek konsekwent gehandhaaf word deurdat alles in hierdie 

verbondsgehoorsaamheid "van harte" (Rom. 6:17; 1 Pet. 3:4, 15; Ef. 6:5-6), dit is, vir God self 

vanuit innerlike liefdesmotivering gedoen word. Omgekeerd beteken dit dat in die mate wat daar 

gepoog sou word om deur bloot eksterne rituele of dade vir God te leef, die ware aard van die 

verbond in Christus as "harts"-godsdiens, en derhalwe ook die van die imperatiewe 

heiligmaking, misken word. Sodoende sal die groei gestrem word (vgl. Matt. 6:1-2, 5, 6; Matt. 

15:8; Kol. 2:20-23). 

3.3.3 Verbondsverantwoordelikheid: groei 

3.3.3.1 Gehoorsaamheid - groei 

Uit hierdie bespreking van die ware groei, soos beter verstaan binne die konteks van die 

verbond, blyk dit onteenseglik dat albei partye in die verbond - God en die lede van sy 

verbondsvolk - 'n eie, spesifieke, onontkombare verantwoordelikheid bet. Daar is reeds genoem 

dat Heyns die verbond as monopleuries beskryf, en daarmee bedoel dat God in sowel die 

oorsprong as die voortgang daarvan die inisiatief neem en behou. Hiermee is Spykman dit eens. 

Hy noem egter ook die antler waarheid wat balans bring in die verbondsverhouding: die verbond 

is dupleuries in die voortgang daarvan in die sin dat die mens naas God sy eie 

verantwoordelikheid moet nakom: 

The covenant is one-sided (monopleuric, unilateral) in its origin, and two-sided 
(dipleuric, bilateral) in its continuation. The Creator God acted out of sovereign 
initiative in establishing his covenant with his creatures ... God came out to us con
creationally in his covenant Word to meet us where we are and to draw us into a 
bond of fellowship with himself. He made the first move, and continues to do so. 
That is how it all began. God spoke the first Word. And he reserves the last Word 
too ... Along the way, however, once the covenant is inaugurated, from then on it 
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functions bilaterally. We as human beings are now called irresistibly to play our 
decisive roles. We are summoned to responsible partnership, with God as "Senior 
Partner" and we as "junior partners". The covenant serves as a two-way street, with 
movement in the traffic of covenantal communion and communication flowing freely 
in both directions. God 'carries the contract', not we, for it is his doing. But we are 
to 'keep in contract' with him. In the beginning that is how it was, that is how it is 
still meant to be, and that is the way it will one day again become (Spykman 
1992:263-264) (beklemtoning myne). 

Die gevaar bestaan dat Spykman se formulering van die verbondsverhouding 'n koue, formele 

indruk kan skep, terwyl dit alreeds geblyk het dat dit by uitstek die karakter dra van 'n 

liefdesverhouding. Die verdienstelike van Spykman se beskrywing is myns insiens egter dat hy 

die klem laat val op die eie, spesifieke, onontkombare verantwoordelikheid van elk van die twee 

"partye" in die verbondsverhouding. Soos in hierdie verhandeling duidelik geword het, is God 

se verantwoordelikheid vir die daarstel en die verwerkliking van die verbondsverhouding 

onmisbaar. Slegs Hy kon die verlossingsplan bedink en werklikheid maak deur Christus se 

verlossingswerk, asook deur die gelowiges met Christus te verenig deur die wedergeboorte en 

die indikatiewe heiliging. Ook is dit slegs Hy wat hierdie werk in stand kan hou en laat vorder 

deur aan te hou om deur sy Gees in die gelowiges te werk (vgl. Fil. 2:13). Wat egter ook 

onbetwisbaar duidelik geword het, is dat God se verbondsmense noodwendig hul eie 

verantwoordelikheid in hierdie verbondsverhouding moet nakom deur 'n liefdes- en 

dankbaarheidsreaksie op Gods oorvloedige genadewerking in Christus. Toegepas op die 

heiliging, beteken dit dat daar van diegene wat God vir Homself geheilig het, verwag word om 

bewustelik en op doelgerigte wyse in die nakoming van hul eie, spesifieke 

verbondsverantwoordelikheid net vir God te lewe in die ware groei in die imperatiewe 

heiigmaking. In die taal van Fil. 2: 12-13 beteken dit dat hulle juis moet werk om heilig te word 

omdat God aanhou om in hulle te werk (vgl. 2.2.2.1). Die gelowiges word binne die 

verbondsverhouding deur God opgeroep om as verantwoordelike bondgenote. en nie as outomate 

nie, te lewe in hul verhouding met Hom. Hoewel dit so is dat God altyd die eerste in die 

verhouding bly, en die mens die tweede, is dit as "mense wat uit die dode lewend geword het" 

wat hulle eers hulself, en dan hul "lede" tot beskikking van God moet stel (Rom. 6:13). Onder 

2. 2 .1. 2 is melding gemaak van v. 17, waar Paulus se dat gelowiges in die indikatiewe heiliging 
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"van harte gehoorsaam geword het" aan God. Edwards lewer so kommentaar hieroor: 

Paul speaks of obeying this grace wholeheartedly (gk. ek kardias, 'from the heart', 
which means from the centre and source of the inner life). Obedience cannot be one 
with faith unless it comes from the heart ... (It is) with ... freedom that good persons 
can be good from the heart (1992: 173) (beklemtoning myne). 

Hierdie bewustelike, doelgerigte, liefdevolle nakoming van die eie verbondsverantwoordelikheid 

as die uitleef van 'n "redelike godsdiens" (Rom. 12:1) is noodsaaklik vir die verwerkliking van 

die ware heiligmaking as verbondsnakoming. Daar sou immers slegs die karikatuur van 'n ware 

verbond wees indien die gelowiges God as automate moes dien, en nie as "junior bondgenote" 

in vrywillige liefdesgehoorsaamheid nie! Soos gesien is, veronderstel die verbond wel voile, eie 

verantwoordelikheidsnakoming, al is dit as "junior vennote"! Soos uit Spykman se aanhaling 

geblyk het: 

We ... are called irresistibly to play our decisive roles. We are summoned to 
responsible partnership ... in the traffic of covenantal communion and communication 
flowing freely in both directions. 

Die wonderlike is dat dit beteken dat daar in die imperatiewe heiligmaking gegroei kan, en 

moet, word juis omdat die liefdesgerigtheid op God reeds ontvang is (indikatiewe heiliging), en 

steeds deur Hom ingewerk word (imperatiewe heiligmaking). Dit beteken dat die gelowige sy 

eie verantwoordelikheid sal kan nakom as voorwaarde vir die progressiewe groei solank hy lewe 

vanuit die bron van God se genade in Christus deur sy Gees. 

3. 3. 3. 2 Voortgesette sondigheid - nalating van verantwoordelikheid 

Die probleem dat die gelowige soms nog sukkel met oorblywende sonde(s) in sy lewe, sal nou 

kortliks bespreek word. Hierdie saak pas mooi in onder hierdie afdeling, aangesien die 

verklaring van hierdie probleem grotendeels verband hou met die feit dat die gelowige soms in 

gebreke bly om sy verbondsverantwoordelikheid na te kom - en dit gaan in hierdie afdeling juis 

oor sy verantwoordelikheid in genoemde sin vir effektiewe groei. 

Uit die staanspoor moet gekonstateer word dat die feit dat die gelowiges nog sondig, in 'n sekere 
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sin 'n misterie is, en derhalwe nie ten volle verklaar kan word nie. Paulus verklaar immers in 

Gal. 2:20 dat sy ou, sondige self saam met Christus gekruisig is (vgl. 2.2.1.2), en dat Christus 

nou in horn lewe - en Hy leef immers sy heilige en volmaakte lewe in en deur horn! Ook uit 

ander Skrifgedeeltes, soos 1 Tess. 3:13 en 1 Tess. 5:23, blyk dit dat God die gelowige volkome 

heilig wil maak, en horn met alle sonde wil laat ophou, en sy lewe volkome in sy diens wil 

opneem (Konig 1983: 178-179). Dit beteken enersyds dat daar geen redelike verskoning vir die 

oorblywende sonde(s) in die gelowige se lewe aangevoer mag word nie, en andersyds dat die 

rede daarvoor nie voor God se deur gele kan word nie. Konig is dus reg as hy se: 

Wanneer die heiligmaking s6 van God se kant benader word, kan 'n mens nie net van 
volmaaktheid praat nie, maar m6et jy. Immers, Christus en die Gees [wat die 
heiligmaking in die gelowige se !ewe verwerklik A.J. v. W.] is tog nie onvolmaak nie 
(1983:180). 

'n Verdere rede waarom die probleem van oorblywende sonde(s) nie volledig verklaar kan word 

nie, is gelee in die feit dat sonde as sodanig sinloos en chaoties is, en nerens inpas nie -

derhalwe is dit onbegryplik (Konig 1983:81). Dit sou dus verkeerd wees om 'n teologie oor die 

sonde - ook in die gelowige se lewe - uit te werk waarin dit rasioneel verklaar word. 

Ook wanneer die probleem van oorblywende sonde(s) in die gelowige se lewe vanuit die 

perspektief van sy eie verantwoordelikheid benader word, is dit in 'n sekere sin onbegryplik. 

Paulus beantwoord immers die vraag of gelowiges na die ontvangs van God se genade maar kan 

voortleef in die sonde, met 'n besliste nee (Rom. 6: 1). Hy is diep ontsteld by die gedagte aan 

so 'n standpunt (v. 2), juis omdat die gelowige die sonde afgesterf het (v. 2); sy 11 oue mens (is) 

saam [met Christus A.J. v. W.] gekruisig 11
, 

11 sod at ... ons nie meer die sonde sou dien nie 11 
( v. 

6), maar, inteendeel, in sy verenigdheid met Christus in sy opstanding "in 'n nuwe lewe kan 

[moet! A.J.v.W.] wandel'' (v. 4) (vgl. 2.2.1.2). Dit kom derhalwe nie as 'n verrassing dat die 

gelowiges in die sendbriewe, soos 2 Kor. 7: 1, gemaan word om met alle sonde te breek, en "die 

heiligmaking in die vrees van God (te) volbring 11 nie - so 'n verwagting is die logiese 

konsekwensie van die gelowige se vereniging met Christus as die Heilige Een - dis in sy 

opstandingslewe wat hy kan, en moet, voortlewe! 



Daar moet egter nogtans gepoog word om 'n gedeeltelike verklaring te gee vir die feit <lat 

gelowiges nog sondig. Daar is verskeie oorsake wat hierdie feit gedeeltelik verklaar. Die 

kernoorsaak is waarskynlik die feit dat die gelowige telkens weer sy 

verbondsverantwoordelikheid as "junior bondgenoot" in sy verhouding met God nalaat. Konig 

dui hierdie waarheid aan deur daarop te wys <lat die evangelie as verbondsevangelie twee kante 

het, en <lat die gelowige se kant telkens weer misluk deurdat hy aan God ongehoorsaam raak 

(1983: 188). Hoewel <lit teen sy wil is <lat die gelowige nog sondig, sal God nie die aard van die 

verhouding as verbondsverhouding verbreek deur die gelowige meganies te beheer om Hom te 

gehoorsaam nie. Die gelowige moet as ware bondgenoot in vryheid aanhou kies om vir God in 

Christus te lewe - vandaar die baie paranese en aansporings in die Nuwe Testament. Hierdie 

nalating vind plaas as die gelowige in die intense worstelstryd - die Militia Christiana - swig. 

Deurdat hy nalaat om die Gees te vertrou om horn te lei (Gal. 5: 18) en te beheer deur in 

gehoorsaamheid met Hom te "wandel'' (v. 25), kan hy swig voor versoekings. Sulke versoekings 

tot sonde kan baie intens beleef word, aangesien die "vlees" en die "Gees" fn die gelowige 

onophoudelik teen mekaar "begeer" (v. 17). Hy kan selfs opstand in sy hart ervaar vanwee 

hierdie vleeslike begeertes wat in horn stryd voer teen die Gees, en as gevolg daarvan 

ongehoorsaam raak. Die onverklaarbare, maar werklike feit, is dat die gelowige sy 

verbondsverantwoordelikheid soms op 'n nog ernstiger manier versuim deur soms weer te kies 

om vir die self en die sonde ja te se, en deur vleeslike begeertes verlok te word (vgl. Jak. 1: 13-

16; 4: 1-3). Indien die gelowige nie nadat hy so gesondig het, horn gou weer berouvol en met 

belydenis daarvan wegkeer na Christus in 'n nuwe toewyding (vgl. Opb. 2:4-5; 4:19-20) nie, 

dryf hy weg, en veragter so in die ervaring van God se genade in Christus (vgl. Heb. 2:?; 

12: 15a) <lat hy in nog ernstiger sondes betrokke kan raak. Verder word die worstelstryd teen die 

sonde nog hewiger vanwee die duiwel en sy demone se subtiele, sluwe versoekings (vgl. 2 Kor. 

11:3; 1 Tess. 3:5). Hy sal immers die stryd teen die sonde verloor indien hy nie heeltyd 

"ingetoe en nugter" (1 Pet. 4:7) en "waaksaam" (1 Pet. 5:8) bly nie. Ashy nalaat om die volle 

"wapenrusting van God" aan te trek en te gebruik, sal hy ook vanwee die duiwel se listigheid 

nie staande bly in sy stryd teen die sonde(s) nie (vgl. Ef. 6: 10-20). Verder kan die gelowige 



swig voor die versoekings tot sonde omdat hy nie duidelik genoeg besef hoe groot Christus se 

krag is wat in horn werk nie (vgl. Ef. 1:18-20). Hy kan derhalwe weer in ongeloof begin vrees, 

en derhalwe nie in die volmaakte liefdeservaring in sy verhouding met God voortleef nie (vgl. 

1 Joh. 4: 18). Moedeloosheid is nog 'n krisis wat kan intree, en dft kan weer die gevolg wees 

van geestelike vermoeidheid, sodat die gelowige verslap in sy stryd teen die sonde(s) (vgl. Heb. 

12:3-4, 12), en derhalwe weer sondig. Ook vrees vir vervolging en verdrukking, asook vir ander 

dinge, kan horn daarvan weerhou om effektief te groei. Hierdie vrees kan die heilige ontsag vir 

God begin oorheers, sodat hy passief kan begin raak in die vervulling van sy roeping - en dft 

is in sigself sonde (vgl. Jak. 4: 17). Paulus se herhaalde oproepe aan Timoteus om vas te staan 

in die getroue uitlewing van sy bediening teen alle teenstand in, wek die indruk dat hy gevaar 

geloop het om horn aan hierdie sonde van pligsversuim skuldig te maak (vgl. 2 Tim. 1:6-8; 4:1-

5). Dit alles kom daarop neer dat die gelowige weer sondig deurdat hy Christus se eis vir 'n 

ware navolging van Hom begin nalaat, naamlik om "homself (aan te hou) verloen", sodat hy "sy 

kruis elke dag (kan) opneem en ... (Hom) volg" (Luk. 9:23). Sodra die gelowige die 

selfverloeningsbeginsel verwaarloos, en weer toelaat dat die self en sy eie voorkeure voorrang 

geniet, sondig hy alreeds deurdat hy nalaat om die eerste liefdesgebod na te kom (vgl. Mark. 

12:29-30). Dit kan ook gebeur dat Gods Woord nie voldoende die rigsnoer van sy lewe bly nie; 

in so 'n geval kan hy deur 'n misplaaste benadering tot groei deur 'n "let go and let God"

benadering, of deur enige vorm van 'n onpersoonlike, meganiese ingesteldheid tot groei op 

subtiele wyse weggelei word van 'n vasklem aan Christus, en sodoende in sonde val deurdat hy 

weer steun op eie krag. 

Daar is teoloe wat glo dat die gelowige nooit enige sonde(s) in sy lewe hoef toe te laat nie, en 

in volkome oorwinning oor alle sonde kan lewe. Sekere volmaaktheidsuitsprake van die Nuwe 

Testament lei sommige van hulle tot hierdie oortuiging, soos die in Kol. 1:21-22. In hierdie twee 

verse se Paulus dat Christus die gelowiges deur sy kruisdood met God versoen het sodat Hy 

hulle "heilig en sander gebrek en onberispelik voor Hom . . . (kan) stel". Lightfoot glo dat die 

woorde "voor Hom" op die huidige staat van die gelowige se lewe dui, aangesien genoemde 



uitdrukking hierdie betekenis het in Ef. 1: 4 (1981: 162). In teens telling met hierdie verklaring 

glo Eadie dat hierdie uitdrukking, anders as in Ef. 1:4, op die toestand van volmaaktheid dui 

wat by die voleinding verwesenlik sal word (1979:81). Ook Riddle (Lange 1978:26) en 

Hendriksen (1979:84) huldig hierdie standpunt. Hendriksen glo die daaropvolgende vers maak 

so 'n verklaring noodsaaklik: 

The presentation here referred to must be viewed as definitely eschatological, that 
is, as referring to the great consummation when Jesus returns upon clouds of glory. 
This follows from the conditional clause. 'if. indeed. you continue in the faith ... ' 
[v. 23. A.J.v.W.] (1979:84). 

Laasgenoemde drie teoloe glo dus dat Kol. 1 :22 leer dat God die gelowiges eers by die 

voleinding volkome heilig sal maak. Ek is dit eens met hierdie siening - veral op grond van 

Hendriksen se verklaring. Dit sou egter moeilik, of onmoontlik, wees om hierdie siening bo alle 

twyfel as korrek te bewys in die lig van die argumente van teoloe soos Lightfoot, wat, soos 

gesien is, 'n sterk saak daarvoor uitmaak dat Christus in hierdie lewe al die gelowiges in 

volkome heiligheid voor God wil stel. Daar kan derhalwe nie uit hierdie, en soortgelyke, verse 

'n waterdigte saak uitgemaak word vir die standpunt dat die gelowiges nie in hierdie lewe 

volkome heilig gemaak kan word nie. Dis egter ook waar dat daar in ander verse duidelik 

verklaar word dat die staat van volkome heiligheid eers by die voleinding bereik sal word, 

wanneer God dit 'n werklikheid sal maak, soos Fil. 1:6 en 1 Tess. 5:23. In ooreenstemming 

hiermee verklaar Paulus dat, hoewel hy in sy lewe as gelowige daarna "jaag" om volmaak te 

word, hy nog nie hierdie toestand bereik het nie (Fil. 3: 12). Benewens die reedsgenoemde redes 

waarom gelowiges nog sondig, bied die betekenis van 2 Kor. 3: 18 'n verdere gedeeltelike 

verklaring daarvoor. In hierdie vers word verklaar dat die gelowiges in 'n steeds toenemende 

mate aan Christus se heerlike beeld gelykvormig word onder leiding van die Gees (vgl. 2.3.3). 

Die implikasie is dat die gelowige nog nie sondeloos-volmaak is nie, want as dft die geval was, 

sou hy alreeds Christus se beeld in die volheid daarvan vertoon het - iets wat eers sal gebeur by 

die gelowiges se ontmoeting met Christus by sy wederkoms (1 Joh. 3:2). In die tussentyd bly 

die gelowige homself egter reinig (1 Joh. 3:3) - 'n handeling wat daarop dui dat die afle van die 

sonde(s) noodsaaklik bly in die gelowige se lewe. 
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Dit blyk dus dat daar nie volledig verklaar kan word waarom die gelowige nog sondig nie. Dis 

egter enersyds duidelik dat God nie daaraan aandadig is nie - sy werk in die gelowiges deur 

Christus wat in en deur horn leef, is immers volmaak! Andersyds is daar egter gedeeltelike 

verklarings vir die oorblywende sonde(s) vanuit die perspektief van die gelowige se uitlewing 

van sy verantwoordelikheid. Aangesien die gelowige met Christus verenig is, en derhalwe in sy 

opstandingslewe kan voortleef, bly dit egter moeilik om te verstaan waarom hy so dikwels in 

gebreke bly om sy verantwoordelikheid as God se "junior bondgenoot" in die 

verbondsverhouding na te kom. Dit gebeur wanneer hy nie waak nie, en voor versoekings swig. 

Dit gebeur wanneer hy nie sy geloofsoog onafgebroke op Christus gerig hou nie. Enersyds is 

hierdie toedrag van sake net so onbegryplik en sinloos as die sonde self. Andersyds moet die 

gelowige tot diepe ootmoed, en 'n groter afhanklikheid van Christus, gestem word as hy besef 

dat sy herhaalde struikelinge die waarheid in sy lewe uitbring van Luther se uitspraak: Simul 

justus et peccator (dit is, die gelowige is tegelyk geregverdigde en sondaar). Omdat sy sonde(s) 

geensins verskoonbaar is in enige opsig nie, mag hy nie nalaat om dit in diepe berou te bely en 

te laat staan nie, sodat hy afwaarts-opwaarts kan groei in die imperatiewe heiligmaking (vgl. 3.2, 

3.2.3.2 en 3.2.3.3). Deur te breek met alle sonde(s) in sy lewe, en in heiligheid net vir God te 

lewe in toenemende mate, sal hy sy verantwoordelikheid in die verbondsverhouding nakom, en 

werklik groei. 

3.3.4 Meganiese versus verantwoordelike groei 

Die implikasies van die eie verantwoordelikheid moet konsekwent deurgetrek word vir die 

effektiewe verwerkliking van die groei in die imperatiewe heiligmaking. Aangesien dit so is dat 

die korrekte verstaan van die waarheid hydra tot die effektiewe uitlewing daarvan, moet alle 

misleidende terme oor, en beskrywings van, die imperatiewe heiligmaking uitgeskakel, en 

vervang word met terme en beskrywings wat sal lei tot 'n ware verstaan daarvan. 'n Meer 

effektiewe groei daarin sal sodoende bevorder word. Enige term of beskrywing wat die indruk 

kan wek dat die imperatiewe heiligmaking op 'n meganiese. prosesmatige manier verwerklik kan 



word, moet uitgeskakel word, aangesien dit gelowiges kan weglei van die ware groei daarin. 

Daar mag immers nie afgewyk word van die eie, spesifieke ~rbondsverantwoordelikheid\in 'n 

persoonlike. bewustelike en vrye interaksie met God as "senior Verbondsgenoot" nie. Derhalwe 

word met Konig saamgestem dat die begrippe outomaties en proses bevraagteken moet word as 

beskrywings van die (imperatiewe) heiligmaking. Eersgenoemde term is misleidend omdat die 

indruk gewek kan word dat verhoudings vanself sal regkom - veral met die medemens - as 'n 

mef!~_rnaacnet~_aarlik die Here ken, terwyl laasgenoemde term verkeerdelik die gedagte van 

outomaties kan oproep. Die indruk kan gewek word dat die groei in die heiligmaking redelik 

noukeurig voorspel kan word soos die van byvoorbeeld 'n tamatieplant, terwyl die ware groei 

daarin nie so prosesmatig en voorspelbaar is nie (1983:182-183). Myns insiens moet selfs die 

term groei om dieselfde rede spaarsaamlik gebruik word, en afgewissel word met die term 

voortgang. Konig beskou tereg laasgenoemde term as meer beskrywend van die ware groei in 

die heiligmaking (1983: 180-181). Deur die gebruik daarvan word bevestig dat die ware groei 

plaasvind binne die eksistensiele sfeer van die lewende verhouding met God en die naaste, 

waarin daar baie verrassings en teleurstellings kan voorkom: in plaas van 'n voorspelbare, 

prosesmatige progressiewe groei kan daar skielik 'n krisis in die (verbonds-)verhouding met God 

kom deur dinge soos OOful of ongehoorsaamheid in die gelowige se lewe. Soos Konig aandui, 

kan daar derhalwe selfs groot terugslae en agteruitgang belewe word in plaas van groei. Dit sal 

onvermydelik plaasvind indien die gelowige in die verwerkliking van die (imperatiewe) 

heiligmaking nie radikaal is in sy gehoorsaamheid aan God nie (1983: 183). Enige bewuste 

ongehoorsaamheid is immers in stryd met die getrouheid aan God - en dan kan die ware groei 

nie anders as om gestrem te word nie. Die lewe in verhouding met die Here sal kwyn as ons die 

Gees bedroef, sodat Hy die gelowige nie meer so duidelik sal lei om in die imperatiewe 

heiligmaking te groei in die verbondseenheid met Christus nie. Om hierdie groei in die lewende, 

eksistensiele verbondsverhouding te benadruk, moet die begrip fase(s) myns insiens ook vermy 

word, omdat Konig reg is as hy se dat die (imperatiewe) heiligmaking nie soos 'n trapleer is 

waarop 'n mens trappie vir trappie op- of afklim nie: jy is in 'n sekere sin in 'n oomblik bo as 

jy [in verbondsgetrouheid A.J.v.W.] bewustelik en van harte aan Christus oorgee, of in 'n 



oomblik onder as jy die verbondsverhouding versteur deur bewuste ongehoorsaamheid. Konig 

is derhalwe reg as hy se dat twee begrippe saam gehandhaaf moet word om reg te laat geskied 

aan die ware aard van die groei in die (imperatiewe) heiligmaking: die van geleidelike voortgang 

deur 'n voortwandel met Christus, sodat Hy toenemend gestalte kan verkry in die gelowige (vgl. 

Gal. 4:19), en die van die radikale in-wees as gevolg van be_wuste toewyding en gehoorsaamheid 

aan die Here (in plaas van uit-wees as gevolg van ongehoorsaamheid). Enige ongehoorsaamheid 

bring vervreemding in die verbondsverhouding mee. Die Gees sal immers nooit die gelowige 

bekragtig om strydig met die verbondsaard van getrouheid en waaragtigheid (egtheid) te lewe 

nie! Derhalwe moet selfs die term progressie spaarsaamlik gebruik word. Ook die term kan die 

waarheid dat daar in 'n bewuste (verbonds-)gerigtheid op God gelewe moet word, verplaas deur 

die verkeerde gedagte dat groei outomaties en prosesmatig sal plaasvind ten spyte van 

verbondsverbreking deur skending van die Vader-kind-verhouding (vgl. Rom. 8: 14-15) en van 

die Heer-dienaar-verhouding (vgl. Kol. 2:6-7). Konig se konsekwente gebruik van die begrip 

heilsweg (1983:51 e.v.) is in ooreenstemming met hierdie verbondsaard van die verhouding 

tussen God en sy mense (vgl. 1983:51 e.v.). Dis besonder belangrik om getrouheid aan God as 

die eerste Een in die verbondsverhouding as die voorwaarde vir groei in die imperatiewe 

heiligmaking te beklemtoon. Hierdie getrouheid moet getoon word deur 'n konsekwente 

gerigtheid op God in 'n liefdestoewyding en gehoorsaamheid aan Hom vanuit die inisie~e gerig

w6rd op Hom, soos ontvang in die indikatiewe heiliging as deel van God se inisiering van die 

verbondsverhouding. 

Dit alles dui daarop dat alle vorme van groei wat in enige mate as meganies bestempel kan 

word, afgewys moet word as strydig met die verbondsaard van die verhouding tussen God en 

sy mense, en vervang moet word met 'n vorm van groei wat reg laat geskied aan die 

verbondsaard van hierdie verhouding. Vervolgens sal kortliks krities gekyk word na standpunte 

wat die gevaar inhou om hierdie verbondsaard van die verhouding te laat skade ly. 

Nee (vgl. 3.2.2) skryf s6 oor wat hy as die geheim van die oorwinnende Christenlewe beskou: 



When you see that the Lord was crucified for you, what happens as you believe? Is 
it not that you cease from improving yourself since you now see that you are saved 
by faith? In a similar way, when you see that the Lord took you with Him to the 
cross, you have no need to fight for self-improvement or to reform. Instead, believe 
that the Lord lives in you and overcomes for you. You should immediately cease 
your own works and let God deliver you. Tell Him, 'O God, I can never be good. 
Henceforth I will not try to do good. I give up: I let go. From now on. it is no 
longer any problem'. This is yielding; this is letting go ... Oh that I had enough tears 
to cry out, 'Don't be stirred!' Because once you have been stirred up to take action. 
you have failed ... Do keep in mind that our victory lies in being spectators; our 
victory is achieved in detachment. How wonderful if we could see it - that God sets 
us aside and lets His Son overcome for us! ... We sit on the sidelines to watch the 
striving of the Holy Spirit against the flesh and vice versa. Such is the way of 
deliverance (1986:68-70) (beklemtoning myne). 

'n Ander uitspraak oor die oorwinnende lewe wat sterk ooreenkomste met Nee se beskrywing 

vertoon, is die van Friedrichsen in haar werk oor Filippense: 

You don't need to muddle along in frustration and failure. You are positioned in 
Christ! But instead of rejoicing in this fact, too many Christians are living in utter 
spiritual depression because they are trying so hard to live for God, when the answer 
is to let Him live out through them (1974: 125) (beklemtoning myne). 

'n Verdere uitspraak wat met die voorgaande beskrywings ooreenstem, is die van D. Tryon, 

soos aangehaal deur Ryrie: 

Faith is getting out of the way and letting Him work. Faith is 'letting go and letting 
God' ... The only 'surrender' that He asks of you is the surrender that consents to 
stop working and lets Him do all (1969:64) (beklemtoning myne). 

Uit die voorgaande drie aanhalings blyk dit dat die drie outeurs twee sake as die geheim van die 

suksesvolle Christenlewe beskou: enersyds moet die gelowige ophou probeer om die 

Christenlewe in eie krag te verwerklik, aangesien dit onmoontlik is. Andersyds moet hy in 'n 

gelowige afhanklikheid oorgee aan God, sodat Christus sy lewe deur horn kan lewe. Allereers 

moet gese word dat hierdie standpunt 'n positiewe, verdienstelike sy het. Dit is so dat die 

gelowige geensins in eie krag die Christenlewe kan lewe nie. Daar is immers alreeds gesien (vgl. 

3.1.5) dat die wedergeborenes juis "nie op die vlees vertrou nie", maar eerder "God in die Gees 

dien en in Christus Jesus roem" (Fil. 3:3) - dit is, in die krag van die Gees maak hulle slegs op 



Christus staat om vir God te kan lewe. Onder 2.2.1.2 is ook gesien dat Paulus volgens Gal. 2:20 

vir God gelewe het deur te besef dat hy nie meer leef nie, maar dat Christus in horn leef, sod at 

hy voortdurend op Christus vertrou het vir die oorwinnende lewe: 11 
••• ek leef nie meer nie, 

maar Christus leef in my. En ... (nou) leef ek deur die geloof in die Seun van God ... 11
• Die 

verdienstelike van die genoemde outeurs se bydrae is dus dat die gelowiges aan hierdie 

wonderlike waarheid herinner word. Hierdie beklemtoning kan inderdaad die gelowige wat in 

krampagtige gespannenheid probeer om in eie krag die heiligmaking te verwerklik, gerusstel, 

en laat besef dat Christus sy le we in en deur horn wil leef, sod at hy op Hom daarvoor kan begin 

staatmaak. Sodoende sal die gelowiges gehelp word om effektief te groei in die imperatiewe 

heiligmaking deurdat die kontinulteit met die ontvangde indikatiewe aspek gehandhaaf word. 

Daar is immers gesien dat 'n wettiese selfverwerkliking juis strydig is met hierdie kontinulteit 

(vgl. 3.1.5). 

Die gevaar van hierdie standpunt is egter dat teoloe wat dit propageer, te eensydig is, sander 

om die waarheid wat balans bring, naamlik dat die gelowige die verantwoordelikheid het om die 

detail-imperatiewe van die Nuwe Testament te gehoorsaam, uit te spel. Laasgenoemde waarheid -------
word s6 deur Lloyd-Jones gestel aan die hand van Paulus se bedoeling in Ef. 4 tot 6: __ 

The Apostle says that he is ... urging them, in order to stimulate them. He does not 
merely tell them that all they have to do now, in the light of the great doctrines, is 
just to 'look to the Lord'. He could have ended his Epistle quickly at this point if he 
had believed such teaching concerning sanctification. In the three chapters from this 
point to the end of the Epistle ... the Apostle enters into details. He says such things 
as, 'Let him that stole steal no more'; he urges us to avoid 'foolish talking and 
jesting' .He goes into details, he exhorts the Ephesians, he reprimands them, he 
commands them, he appeals to them, he argues with them, he issues his great 
imperatives. He does so because that is the New Testament teaching of sanctification. 
It is the outworking. the outliving. by the power that God gives us and that is already 
in us, of the doctrine we have believed and the experiences we have enjoyed from 
His gracious hands (1980:19-20) (beklemtoning myne). 

Die handhawing van hierdie waarheid soos deur Lloyd-Jones uitgespel, saam met die gestel deur 

die genoemde outeurs wat beklemtoon dat daar in vertroue na die Here opgekyk moet word vir 

die verwerkliking van die heiligmaking, sal tot effektiewe groei lei. Die wesenlike gevaar van 



laasgenoemde outeurs se standpunt is dat die verwaarlosing van die gelowige se 

verantwoordelikheid tot passiwiteit kan lei. Die reedsgenoemde gevaar dat die gelowige sal poog 

om die imperatiewe heiligmaking as 't ware op meganiese wyse te verwerklik, kan voortspruit 

uit hulle standpunt. Hierdie gevaar sal nie so wesenlik wees in die geval van die nederige, 

konsensieuse gelowige nie, maar die oormatig-selfversekerde gelowige kan in so 'n mate glo dat 

hy net moet "let go and let God" dat hy kan voortlewe sonder 'n voldoende uitlewing van sy 

persoonlike verantwoordelikheid, en verkeerdelik kan glo hy is besig om op as't ware 

toweragtige wyse te groei omdat Christus besig is om alles in en deur horn te doen. MacArthur 

wys daarop dat hierdie gevaar veral onder voorstanders van die heiligheidsleer (tweede 

genadewerk) voorkom, en gaan daarna so voort: 

The woman who objected to my message [waarin die gelowige se 
verantwoordelikheid uitgespel is A.J. v. W.] holds a view of sanctification known as 
quietism ... Quietists believe Christians must simply surrender fully to the Holy Spirit 
(also called 'yielding', 'dying to self', 'crucifying oneself', 'mortifying the flesh', 
or 'placing one's life on the altar'). The Spirit then moves in and lives a life of 
victory through us, and Christ literally replaces us ('it is no longer I who lives, but 
Christ lives in me' - Gal. 2:20). In its extreme variety, quietism is a spiritual 
passivism in which God becomes wholly responsible for the believer's behaviour, and 
the believer feels he must never exert personal effort to pursue righteous living. 
Quietists have popularized the phrase, 'Let go and let God, and 'I can't: He can' 
( 1991 : 195) (beklemtoning myne). 

So 'n eensydige beklemtoning van God se verantwoordelikheid in die verwerkliking van die 

imperatiewe heiligmaking doen afbreuk aan die ware aard van die verbondsverhouding as die 

eksistensiele sfeer waarbinne die gelowige as "junior bondgenoot" aktief moet meewerk om te 

kan groei in die imperatiewe heiligmaking. 

'n Ander standpunt wat 'n verdienstelike kant het, maar ook 'n wesenlike gevaar inhou, is die 

wat uitgespel word deur Ligon en Kenyon. Ligon, 'n Charismatiese teoloog, skryf s6: 

My wife and I had been ... disappointed with each other ... But God showed us the 
supernatural power- which operates as fruit of the Spirit is released. I now felt like 
a twenty-one-year-old lover around my wife ... That night, I taught on the principles 
God had shown me ... 'You missed a phone call today' ... 'Who was it?' ... 'Some 
housewife ... ' 'She kept talking about releasing fruit of the Spirit in her life' ... 'She 
thought she'd lost all love for her husband ... Then, she heard you teaching that all 
the fruit she ever needed was inside her. She decided to start releasing it towards her 
husband and children. She said her home has changed completely. She and her 



husband are having the time of their lives. They're on a second honeymoon 
(1979: 191) (beklemtoning myne). 

In aansluiting hierby skryf Kenyon, die ideologiese vader van die Rhema Bible Church, s6 oar 

die oorwinnende Christenlewe: 

Before a person can be permanently helped, his spirit must be educated in the Word 
of God. Creative faith. Dominating faith. Healing faith. and Serving faith. are all in 
the spirit. .. When the human spirit gains the mastery over the Senses, it brings them 
into captivity ... His spirit has gained the mastery over his mind (1970:29-30) 
(beklemtoning myne). 

Die verdienstelike van die standpunt wat Ligon en Kenyon verteenwoordig, is dat die potensiaal 

wat die gelowige in Christus het, na vore gebring word. Ligon beklemtoon dat die vrug van die 

Gees in die gelowige is. Indien daarmee bedoel word dat die Gees wat in die gelowige woon, 

altyd gereed is om sy vrug in die gelowige te vorm, is dit 'n geldige standpunt. Die gelowige 

wat dft besef, sal kan moed skep om in 'n afwysing van alle passiwiteit s6 in vertroue op 

Christus te lewe dat hy sal verwag om die vrug van die Gees in al die situasies van sy lewe te 

openbaar. So blyk dit uit Ligon se aanhaling dat hy verwag dat gelowiges die vrug selfs in hul 

huweliksverhouding sal dra. Oak Kenyon se beskrywing dui op 'n verwagting om deur 'n 

aktiewe geloofsbeoefening oorwinnend te lewe in verskillende lewensareas deur die krag van die 

Gees. Hierdie twee outeurs se beklemtoning van die gelowige se verantwoordelikheid en 

potensiaal in Christus kan die gelowige weerhou van 'n krampagtige paging om die imperatiewe 

heiligmaking in eie krag te verwerklik. 

Hulle standpunt hou egter oak 'n wesenlike gevaar in, naamlik die moontlikheid dat die 

gelowige kan probeer om op as 't ware outonome en meganiese wyse in die Christenlewe voort 

te gaan sander om ten volle athanklik te bly van God. Ligon glo dat die dieper-verligte gelowige 

die Gees van God kan vrylaat in sy lewe omdat die vrug van die Gees alreeds in horn is. Kenyon 

glo op sy beurt dat die ingeligte gelowige in staat is tot 'n skeppende, dominerende, genesende, 

en dienende geloof omdat "His spirit has gained the mastery over his mind". Dit beteken dat dit 

die gel6wige se gees is wat meester is oar sy situasie en denke. Ligon laat na om daarop te wys 



dat dit slegs in 'n voortgesette, nederige afhanklikheid van Christus is dat die gelowige sal vind 

dat die Gees sy vrug toenemend in horn vorm - hy is nie in staat daartoe om die vrug van die 

Gees op as't ware outonome wyse "los te laat" in sy lewe nie. Hoewel Ligon dit waarskynlik 

nie so bedoel nie, kan die woorde " ... I am going to let the Spirit loose, He shall be free in 

me", so ge'interpreteer word. Kenyon laat op sy beurt na om te noem dat die menslike gees nooit 

vanselfsprekend oor sy gemoed beheer uitoefen nie. In der waarheid kan die gelowige nie in die 

genoemde "tipes" geloof funksioneer sonder om in nederige ootmoed aan Christus vas te klem 

nie - en dft se Kenyon nie. Verder gaan dit in albei gevalle oor bediening. In Ligon se 

beskrywing gaan dit oor die bediening van liefdesuitlewing in die huweliksverhouding, en in die 

van Kenyon oor die in die areas van skepping, genesing en diens. Hierdie beklemtoning is 

belangrik, aangesien dit onmoontlik is om effektief te groei in die imperatiewe heiligmaking 

sonder om die naaste in liefde te bedien - dis immers deel van die uitlewing van die "tweede" 

gebod (vgl. Mark. 12:31). Hierdie saak sal onder 3.3.6 bespreek word. Die gevaar bestaan egter 

dat die geweldige sterk klem wat deur die voorstanders van hierdie standpunt op 

bedieningsuitlewing gele word, die gelowige kan laat vergeet van die noodsaaklikheid daarvan 

om in heiligheid vir God te !ewe in 'n intieme persoonlike verhouding met Hom. Sodoende kan 

die ware groei in die imperatiewe heiligmaking gestrem word. MacArthur wys op 'n verdere 

gevaar - die van 'n "psigologiese heiligmaking" ("psychological sanctification") (1991:91) 

(beklemtoning myne). Volgens horn is hierdie vorme van heiligmaking oormatig subjektief, 

aangesien die inhoud daarvan die ervaring en selfintrospeksie is. So is die emosionele belewing 

in die reeds-aangehaalde beskrywing van Ligon voorop: Ligon, asook die ander vrou wie se 

ervaring ter sprake is, glo skynbaar hulle het die vrug van die Gees "vrygelaat" omdat hulle so 

wonderlik gevoel het ("I now felt like a twenty-one-year-old lover around my wife ... (ens.) ... 

She [die ander vrou A.J. v. W.] decided to start releasing it [die vrug van die Gees. A .J. v. W.] 

... She and her husband ... (are) ... on a second honeymoon"). Hoewel dit reg is om die 

emosionele belewenis te noem, bestaan die gevaar dat daar in 'n oormatige subjektiwiteit in 'n 

gerigtheid op die eie gevoel gelewe word. Sodoende kan die groei in die imperatiewe 

heiligmaking vanuit die gerigtheid op Christus self, om sodoende die kontinu'iteit met die 



indikatiewe aspek konsekwent te handhaaf, skade ly. Myns insiens dui die volgende beskrywing 

van Kenyon op dieselfde gevaar: 

Romans 3:26 solved the issue [van die lewe van nederlaag in die Christenlewe. 
A.J.v.W.] ... Strange, I had never seen it before. God Himself was to become my 
Righteousness ... I had arrived ... A joy that I had never before experienced. filled 
my heart ... I said. 'Satan. at last you are my servant. I am your master'. I had never 
had that consciousness before ... I had never known that I was the Righteousness of 
God in Christ. I had never realised what I had in me. Now I said, 'Father, I am 
going to let the Spirit loose. He shall be free in me'. Now I could use this Word, the 
Sword of the Spirit, as I had never before used it (1970:180-181) (beklemtoning 
myne). 

Die probleem met Kenyon se beskrywing is nie dat hy glo dat hy tot 'n lewe van groter 

oorwinning in staat was omdat hy Rom. 3:26 beter verstaan bet nie, maar die feit dat hy 

skynbaar geglo bet hy bet hierdie nuwe fase in sy geloofslewe betree op grond van sy 

oorweldigende blydskap en sy nuwe bewustheid van oorwinning oor die duiwel. Benewens die 

reedsgenoemde gevaar van 'n oormatige subjektiewe gerigtheid ten koste van die gerigtheid op 

Christus waardeur die eenheid met die indikatiewe aspek kan skade ly, is daar 'n verdere 

gevaar. Net soos in die geval van Ligon se beskrywing, kan daar werklik vergeet word dat die 

gelowige se hart horn werklik kan bedrieg - die feit dat hy v6el hy leef in oorwinning, mag 'n 

foutiewe aanname wees (vgl. bespreking oor 1 Kor. 4:3-4 en Heb. 4: 12 onder 3.1.2.3). Die 

gevaar van arrogansie is in so 'n geval nie uitgesluit nie, en daardeur sal die afhanklike vasklem 

aan Christus met wie die gelowige verenig is in die indikatiewe heiliging, en derhalwe ook die 

groei in die imperatiewe aspek, skade ly. 

My slotsom is dat al die gevare wat in hierdie afdeling genoem is, vermy kan word indien die 

gelowige die reedsbeskrewe verbondsverhouding reg sou verstaan en voor oe hou. Dan sal die 

gelowige nie nalaat om die detailimperatiewe van die Nuwe Testament na te kom in 'n 

ongebalanseerde, as't ware meganiese "let go and let God"-benadering nie - hy is immers 'n 

verantwoordelike "junior bondgenoot" in die verbondsverhouding! Ook sal hy dan nie in die 

slaggat trap om te dink hy kan die Gees op as't ware outonome wyse self "vrylaat" nie, of dat 

sy gees outomaties en op meganiese wyse kan beers oor sy gemoed nie - hy is immers die 

"junior bondgenoot" in die verbondsverhouding; hy bly dus afhanklik van sy Vader en Christus 



as sy Bron in die voortgaande interaksie van die eksistensiele situasie. Ook die gevaar dat hy 

s6 op sy subjektiewe belewing gerig sal wees dat hy sy geloofsoog van Christus sal afwend, om 

sodoende die kontinulteit met die indikatiewe aspek te verbreek, sal vermy word ashy besef dat 

hy steeds van die God van die verbond afhanklik bly om Christus in en deur horn te laat lewe, 

soos Hy belowe het (vgl. bespreking oor Fil. 2: 12-13 onder 2.2.2.1). Deur so 'n benadering sal 

die groei in die imperatiewe heiligmaking nie gestrem word nie. Verder is dit belangrik om die 

verdienstelike van die genoemde "geloofs"-gerigte outeurs se siening in berekening te bring: hul 

klem op dft wat God in die gelowige doen, asook op dft waartoe die gelowige in staat is in die 

krag van Christus en die Gees in die lig van Gods Woord, kan die gelowige enersyds weerhou 

van 'n krampagtige, gespanne poging tot groei, en andersyds van 'n oormatige "objektiewe" 

benadering waarin hy feitlik geen eie rol speel nie. Hierdie positiewe gevolge van hulle siening 

sal egter slegs voortspruit indien die gevare in hul standpunt, soos hierbo uitgespel, uitgeskakel 

word. 

3.3.5 Groei as liggaam van Christus 

Hierdie ware groei vind nie plaas sonder gebruikmaking van die sogenaamde "genademiddele" -

die Woord (soos nou gesien is), die gebed, die sakramente, en die gemeenskap van die heiliges 

nie. Laasgenoemde is inderdaad die konteks waarbinne die ware groei effektief verwerklik word. 

Hierdie waarheid word myns insiens dikwels verwaarloos in werke en lering oor die 

heiligmaking. So dikwels word daar in 'n oordrewe individualisme slegs op die groei van die 

individuele gelowige gekonsentreer, terwyl die korporatiewe dimensie wat kenmerkend van die 

Nuwe Testament is, verwaarloos word. Om hierdie saak reg te stel, moet besef word dat die 

meeste imperatiewe en paranese van die Nuwe Testament - veral die van die sendbriewe - aan 

die gelowiges gesamentlik gerig is. Die rede hiervoor is gelee in die feit dat God hulle deur die 

Gees saamgevoeg het tot 'n organiese liggaam - die liggaam van Christus (vgl. 1 Kor. 12: 12-

13). Die lewe wat elkeen ontvang het tydens redding, is dus nie 'n individualistiese lewe nie -

hoewel elkeen dit individueel ontvang bet. Dit is inteendeel die gemeenskaplike lewe van 



Christus deur sy Gees; Hy leef in elkeen afsonderlik, maar ook in die gelowiges as die liggaam 

gesamentlik, waarvan Hy die Hoof is (vgl. Ef. 1:22-23; 1 Kor. 12:12). As Hoof lei Christus die 

gemeente saam deur sy inspraak in hul lewens deur sy Gees (vgl. Opb. 2: lla, 17a, 29), en hulle 

moet Hom saam gehoorsaam in 'n gemeenskaplike ervaring van sy liefde vir effektiewe groei 

(vgl. Ef. 3:17-19; Ef. 4:14-16; Kol. 2:19). In die lig hiervan is dit dus nie vreemd dat die 

apostels - veral Paulus - soveel 11 mekaar- 11 paranese neergepen het nie: die gelowiges moet 

mekaar aanspoor en vermaan (Heb. 10:24-25), mekaar bemoedig (1 Tess. 5: 18), vir mekaar bid 

(Ef. 6:18), mekaar bedien (1 Pet. 4:10-11), ensovoorts. Dit alles moet hulle nie slegs as 

individue doen nie, maar ook as gemeente in gesamentlike aksie. Die 11 julle 11 wat so dikwels in 

hierdie paranese gebruik word in die konteks van die gemeente as liggaam van Christus, dui 

hierop. So kan die gelowiges byvoorbeeld net reg groei deur nie net op vertikale vlak met 

Christus 'n verhouding te he nie (vgl. Ef. 4: 15), maar ook op horisontale vlak in verhouding 

met mekaar te tree, om mekaar in Christus se krag te ondersteun en te bedien in sy liefde (vgl. 

Ef. 4:16). Ef. 4:13 dui daarop dat die gelowiges saam - as die liggaam en gemeente - moet kom 

tot die (volle) 11 kennis van die Seun van God 11
, en saam tot volwassenheid in Christus moet 

groei. As Paulus in Ef. 3: 18-19 se: 11 en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten 

volle te begryp ... en die liefde van Christus te ken ... 11
, is dit sodat hulle saam 11 vervul kan 

word tot al die volheid van God 11 (Ef. 3: 19). 

Vanwee die beperkte aard van hierdie verhandeling sal slegs enkele van die genoemde aspekte 

kortliks bespreek word. 

Daar is spesifieke redes vir die feit dat die gelowiges slegs saam as liggaam tot die volle kennis 

van Christus kan kom (Ef. 4:13), en alleen saam die liefde van Christus op so 'n ryke manier 

kan leer ken dat hulle (saam) 11 vervul kan word tot al die volheid van God" (Ef. 3:19). Allereers 

moet besef word dat laasgenoemde twee dinge eintlik dieselfde waarheid is wat net verskillend 

verwoord is: die voile kennis van Christus word juis opgedoen deur Christus se liefde as God 

se volheid te leer ken. Een rede hiervoor is gelee in die feit dat, hoewel dit enersyds so is dat 



Christus in sy opstandingsheerlikheid in elke gelowige woon, dit andersyds ook so is dat elke 

gelowige slegs 'n "mate van die gawe van Christus" ontvang het (Ef. 4:7). Laasgenoemede 

beteken dat 'n spesifieke deel van Christus se v61le bediening aan elke individuele gelowige 

geskenk is. Hierdie bedieninge verskil van mekaar, en moet saam beoefen word in 'n 

gekoordineerde liggaamsbediening om Christus se voile, ryke bediening in sy liggaam tot sy reg 

te laat kom (vgl. 1 Kor. 12:12-31; Rom. 12:5-6; Ef. 4:11-12, 14). Soos dit altyd die geval is 

in 'n organiese liggaam, is dit ook in die liggaam van Christus, die gemeente: die afsonderlike 

"lede" van die een liggaam is onvolmaak en onvolledig sonder mekaar se ondersteuning, en hulle 

moet derhalwe hul afhanklikheid van mekaar besef (1 Kor. 12: 14-31). Omdat hulle juis saam 

opgroei in Christus terwyl hulle so saam funksioneer, elkeen op sy onderskeie manier (Kol. 

1:19; Ef. 4:15-16), beteken dit dat dit Chrfstus se beeld is wat in al ryker mate sigbaar word 

· wanneer hulle so gekoordineerd funksioneer (Ef. 4: 13) - dis immers sy lewe en bediening deur 

sy gawes, soos geskenk deur sy Gees (1 Kor. 12:7-11; Rom. 12:6-8) wat in die liggaam sigbaar 

word! As Paulus in Ef. 4: 16 se dat hul ondersteuning van mekaar as liggaamsledemate daartoe 

lei dat die liggaam "in liefde" opgebou word, beteken dit dat die liggaam juis dan al hoe meer 

"kom ... tot 'n volwasse man, tot die mate van die voile grootte van Christus ... " (Ef. 4:13). 

Christus se beeld is immers die van God self (Kol. 2:9), en God is liefde (1 Joh. 4:8). Christus 

se voile, ryke beeld word dus in die liggaam as gemeente sigbaar (Kol. 2: 10; Ef. 4: 13) veral 

as die Liefde in toenemende mate! Dit wat onder 2.3.1 gese is oor hoe die gelowiges mekaar 

moet bedien op so 'n wyse dat Christus se liefdesbeeld toenemend sal sigbaar word in die 

gemeentelede se onderlinge verhoudings, is hier ter sprake. Uit dit alles word verskillende sake 

duidelik. Eerstens beteken dit dat Christus as die dienende Een sigbaar word in die ryke 

verskeidenheid van bedieninge wat deur die gawes in die liggaam beoefen word: sy apostoliese 

of sturende bediening, asook sy profetiese, lerende, krag-werkende, genesende, helpende, 

regerende en kommunikerende bedieninge (1Kor.12:28-31; vgl. Rom. 12:6-8). Die bedieninge, 

soos beoefen deur gebruikmaking van die gawes van die Gees, is 'n "middel" tot die eventuele 

hoofdoel, naamlik om die gelowiges as liggaam by 'n ryker uitlewing van die "uitnemender 

weg" (1 Kor. 12:31) van die liefde van Christus uit te bring (1 Kor. 13), sodat hulle mekaar 



toenemend in sy liefde sal bedien in alles wat hulle doen (vgl. Ef. 4:2, 15-16; 5:2, 25, 28, 33; 

Fil. 1:9; 2:1-2; 1 Tess. 1:3; 3:12; 4:9, ensovoorts). Soos onder 2.3.1 gesien is, word Christus 

se liefdesbeeld juis toenemend sigbaar in sy liggaam deur die gelowiges se uitlewing van sy 

liefde as die "koninklike wet" (Jak. 2:8). Dit gebeur terwyl hulle in hul bediening van mekaar 

die verskillende fasette van sy liefde openbaar in hul lewens, soos blydskap, lankmoedigheid, 

goedheid, sagmoedigheid, en getrouheid (vgl. Gal. 5:22). Dis waarom Paulus in Rom. 15:2 se 

dat die gelowiges mekaar moet bedien met die oog op wedersydse opbouing - dan volg hulle 

Chrfstus se liefdesvoorbeeld (v. 3). Dis ook sy liefdesbeeld wat sigbaar word as hulle "met alle 

nederigheid en sagmoedigheid met lankmoedigheid ... mekaar in lief de verdra en ... die eenheid 

van die Gees bewaar deur die band van die vrede" (Ef. 4:2-3). Die onderstreepte woorde hou 

immers verband met die "vrug van die Gees" (Gal. 5:22), wat Chrfstus se eienskappe is as die 

kenmerke van sy liefde, wat sodoende in die liggaam sigbaar word deur die gelowiges se 

bediening van mekaar! S6 word God se doel met Christus se liggaam, sy gemeente, bereik: sy 

volle beeld word toenemend sigbaar in die gesamentlike funksionering van sy ledemate, waarvan 

Hy die Hoof is (Ef. 4:11-13). Sodoende word dit vir die gelowiges moontlik om al hoe meer 

te groei in Christus - enersyds omdat hulle mekaar bedien soos wat Christus deur hulle 

funksioneer, en andersyds omdat hulle deur hierdie onderlinge bediening saam opgebou word 

in sy liefde (Ef. 4:15-16), en sodoende sy liefdesbeeld toenemend vertoon. Dit word nou ook 

duidelik waarom die gelowiges slegs saam kan kom tot die (volle) "kennis van die Seun van 

God" (Ef. 4: 13): hulle sien dft wat Hy in liefde doen in sy liggaam en deur hul bedieninge; 

sodoende begryp hulle al hoe meer van die "breedte en lengte en diepte en hoogte ... " van die 

liefde van Christus, en word hulle "vervul ... tot al die volheid van God" (Ef. 3:18-19), sodat 

die Vader al hoe meer eer en heerlikheid verkry deur Christus se kragtige teenwoordigheid in 

sy gemeente (v. 16). 

Dit alles het verreikende implikasies vir die gelowiges se groei in die imperatiewe heiligmaking. 

Dit word duidelik dat dit in God se verbond inderdaad gaan oor die "community of Yahweh" 

(vgl. 3.3.1). Christus is so ryk in Homself dat "al die skatte ... "van God in Hom "verborge is" 



(Kol. 2:3). In sy verheerlikte staat aan die regterhand van die Vader moet Hy "alles [in sy 

liggaam, in die eerste plek A.J.v.W.] tot volheid ... bring" (Ef. 4:10). Hierdie volheid sluit in 

dat die gelowiges volkome heilig gemaak moet word - en dit kan slegs plaasvind indien Hy self 

in hulle (voile) "gestalte verkry" (Gal. 4: 19). Dan alleen kom die dag nader wanneer "elke mens 

[in sy liggaam A.J.v.W.] volmaak in Christus Jesus" voorgestel sal word (Kol. 1:28). Hierdie 

wonderlike doel sal slegs bereik word indien die gelowiges saam in Christus funksioneer - daar 

is immers gesien dat hul individuele bedieninge te beperk is om Christus se voile, ryke 

bediening te verteenwoordig. Deur so 'n gesamentlike verwerkliking van sy hele bediening word 

die gelowiges enersyds baie meer effektief opgebou in Christus (vgl. Ef. 4:15-16) - en dft het 

alles te make met hul groei in die imperatiewe heiligmaking. Hierdie groei fs immers 'n opgroei 

in Christus! Andersyds groei die gelowiges ook meer effektief binne die sfeer van Christus se 

liggaam as verbondsgemeenskap, aangesien dit daar is dat hulle sy liefdesbeeld al hoe duideliker 

sien sigbaar word soos wat hulle sy liefde in mekaar se bedieningsuitlewing waarneem, asook 

soos Hy in sy liefde aan die heiliges geopenbaar word deur die Woordbediening en die 

sakramente. In 2 Kor. 3: 18 word geleer dat die gelowiges in steeds toenemende mate Christus 

se beeld aanneem juis omdat hulle sy heerlikheid aanskou (vgl.2.3.3) - en dft gebeur slegs 

effektief binne die konteks van die liggaam, soos verduidelik is in die lig van Ef. 3: 16-20. 

Verder word hulle al hoe meer aan sy liefdesbeeld gelykvormig juis omdat hulle in hul 

verhoudings met mekaar as bondgenote en liggaamsledemate hul bedieninge kan ontwikkel, en 

mekaar al hoe meer in Christus se liefde bedien. Ook hierdie saak het alles met hul groei in die 

imperatiewe heiligmaking te make - dit sou immers onmoontlik wees om van ware groei te praat 

indien hulle nie op genoemde wyse die twee grootste gebooie van God, naamlik die liefde vir 

God en vir die naaste, toenemend sou uitleef nie (vgl. Mark. 12:28-31). Die liefdesdiens aan die 

naaste buite die liggaam, dit is, teenoor die ongelowiges, word ook meer effektief uitgeleef 

indien die gelowiges dit as lfggaam hulle taak maak. Dis immers so dat die Gees van Christus 

die Gees van sending is, en dat Christus deur sy Gees sy liggaamsledemate uitstuur om die 

wereld te bedien met die boodskap van verlossing, asook deur barmhartigheidsdiens (vgl. Matt. 

28:19-20; Hand. 13:1-12; Gal. 2:9-10; vgl. 2 Pet. 1:7: (voeg) " ... by die broederliefde die 



naasteliefde"). Verder is dit so dat die gelowiges in hul verhoudinge met mekaar die geleentheid 

kry om te leer om Christus se dienskneggesindheid te openbaar (Fil. 2:5-18), mekaar in liefde 

te verdra, sagmoedig te wees teenoor mekaar (vgl. Ef. 4:3), ensovoorts - en dft beteken dat 

Christus se liefdeseienskappe toenemend in hul lewens sigbaar word! 

Opsommenderwys, opgroei in die verhouding met Christus vind persoonlik plaas; die gelowige 

kan nooit sy verbondsverantwoordelikheid om self 'n verhouding met Christus en sy broers te 

he, nalaat nie. Elkeen behou sy onontkombare persoonlike verantwoordelikheid voor die Here 

(vgl. Gal. 6:4-5). Die waarheid wat balans bring, is egter dat die groei in die imperatiewe 

heiligmaking verwerklik word ook terwyl die gemeenskap van die heiliges beoefen word, sodat 

Christus as Hoof sy liggaam saam 'n voller, ryker openbaring van sy liefde kan laat ervaar, en 

ook saam in Hom kan laat opgroei. 

3. 3. 6 Ervaring as totale betrokkenheid in groei 

Om perspektief te behou op die rol van ervaring in die imperatiewe heiligmaking, moet besef 

word dat dit verkeerd sou wees om in 'n oorreaksie teen die mistastinge van die aanhangers van 

die tweede genadewerk alle ervaring af te wys as strydig met die ware verbondsaard van die 

heiligmaking. Ervaring sal 'n onmisbare rol in hierdie voortgang speel, aangesien, soos gesien 

is, die verbondsverhouding(s) primer as liefdesverhouding(s) gekwalifiseer moet word (vgl. 3.3 

en 3.3.1). Die totale betrokkenheid van die gelowige in die verhouding met God en die naaste, 

waarin die ervaring 'n gebalanseerde rol moet speel vir die groei in die imperatiewe 

heiligmaking, sal nou in oenskou geneem word. 

In sy verklaring van Rom. 6: 17 wys Lloyd-Jones uit dat die gelowiges in hul totale menswees 

by God betrokke geraak het vanaf hul redding. Lloyd-Jones gaan daarna voort om die 

verwaarlosing van so 'n totale betrokkenheid in die Christenlewe as problematies te beskryf. Hy 

se: 



He (Paul) is concerned to emphasize . . . the wholeness of the Christian life, the 
balance .. .It is a life in which one has 'obeyed' - there is the will - 'from the heart' -
there is the emotion, the sensibility - the 'form of doctrine' which came to the mind 
and to the understanding. So that ... there is a wholeness about his life. The whole 
man is involved, the mind, the heart, and the will, and a common cause of spiritual 
depression is the failure to realize that the Christian life is a ... balanced life. Lack 
of balance is one of the most fruitful causes of trouble and discord and disquietude 
in the life of the Christian man (1979:52-53) (beklemtoning myne). 

Hierdie verklaring van die betekenis van Rom. 6: 17 is in ooreenstemming met die waarheid wat 

deurgaans geblyk het in hierdie verhandeling: die gelowige wat tydens die ontvangs van die 

indikatiewe heiliging in die totaliteit van sy wese vir God afgesonder word, moet volgens God 

se eis op sy hele lewe, in die imperatiewe heiligmaking groei. Dit sal gebeur as hy in die 

totaliteit van sy menswees in sy eenheid met Christus vir God lewe. Uit Rom. 6: 17 blyk dit dat 

hierdie geheel-toewyding aan God die wil, die emosie, en die denke insluit. Die mens is immers 

'n ge1ntegreerde wese; hy sou dus nie kon se hy lewe vir God in die imperatiewe heiligmaking 

indien een van hierdie belangrike aspekte verwaarloos word nie! Jesus Christus se uitspel van 

die "groot gebod" om God met, en b6, alles lief te he, bevestig die noodsaaklikheid van die 

betrokkenheid van die gelowige se totale wese in sy verhouding met God. Dit moet 'n liefde uit 

die hele hart, siel, verstand en krag wees (Mark. 12:30). Daar word nou gekyk na die feit dat 

die emosie ook ter sprake is in die ware Christenlewe. Dat Paulus inderdaad in Rom. 6: 17 met 

die uitdrukking "van harte" (gehoorsaam geword het) bedoel dat die emosionele aspek ingesluit 

is in die betrokkenheid by God, blyk uit die feit dat die uitdrukking beteken dat die gelowige 

horn in 'n vrywillige spontane1teit aan God toewy, soos Murray aandui (1979:232), asook in 

volkomenheid uit sy diepste wese, soos Lange en Fay aandui (1978:212). Dit gaan derhalwe oor 

sodanige volle betrokkenheid vanwee die diepe oortuigdheid en aangegrepenheid van sy hele 

wese, soos Barth impliseer (1977:218). So 'n diepe oortuigdheid wat lei tot 'n vrywillige, 

heelhartige gehoorsaamheid aan God se waarheid dui immers nie op 'n koue, bloot intellektuele 

toewyding aan God nie! Ook Christus bring hierdie waarheid uit deur in Mark. 12:30 die liefde 

tot God uit die hele hart as noodsaaklik te beklemtoon naas die feit dat dit uit die hele verstand, 

ensovoorts, is. Daar moet egter besef word dat so 'n verhouding met God wat die emosionele 

belewing insluit, nie 'n "oningeligte emosie" regverdig nie, maar juis 'n ervaring wat voortspruit 



uit die aangegrepenheid deur die wonderlike waarheid van Gods Woord. Hierdie waarheid dui 

Paulus in Rom. 6: 17 aan: "... van harte gehoorsaam geword aan die . . . leer ... ". Hierdie 

emosionele betrokkenheid by God en die naaste in die Jig van God se wonderlike waarheid word 

vele kere in die Nuwe Testament bevestig. So praat Petrus van die feit dat die gelowiges hulle 

in Christus in wie hulle glo, "verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap" (1 Pet. 1 :8). 

S6 dui Paulus aan dat die "vrug" wat die Gees in die gelowige vorm, "blydskap. vrede" insluit -

aspekte wat beslis te make het met emosionele belewing ook! Packer wys ook uit dat die 

gebalanseerde groei in die (imperatiewe) heiligmaking, naas die gelowige se denke en 

wilsbetrokkenheid, die emosionele aspek insluit: 

The Spirit operates in and through our thinking (he convinces us of God's truth); our 
decision-making (he leads us to will the will of God); and our affections (he draws 
forth from us love and hate, hope and fear, joy and sorrow, and other feeling-laden 
dispositions. all responding to the realities of the gospel (1992:226) (beklemtoning 
myne). 

Ook Packer beklemtoon dus die feit dat die ware emosionele belewing in die gelowige se lewe 

'n "ingeligte" emosie is; in der waarheid word die ervaring juis teweeggebring deur die 

waarheid wat die gelowige aangryp. ("The Spirit ... convinces us of God's truth ... feeling-laden 

dispositions, all responding to the realities of the gospel"). 

Sekere beginsels moet egter gehandhaaf word om te verseker dat die ervarings van die gelowige 

werklik die voortgang in die imperatiewe heiligmaking bevorder, en nie strem nie. In die eerste 

plek moet gewaak word dat die emosionele belewings van die gelowige werklik deur die Heilige 

Gees veroorsaak word - anders kan dit horn beslis nie voortstu in die heiligmaking nie! Om dit 

te verseker, moet sy ervarings 6f voortspruit uit God se waarheid wat horn aangryp, of minstens 

met hierdie waarheid ooreenstem. Daar is immers gesien dat die Gees normaalweg deur die 

Woord, en nie daars6nder nie, werk. Uiteraard beteken dit dat die ervarings Christosentries 

moet wees. Hieroor se Packer: 

... no convictions and experiences save those that center on Christ as God incarnate 
and man's only Saviour ought ever to be ascribed to the Spirit of Christ as their 
source. It is right to see the work of Christ's Spirit in any changes of conviction or 
significant experiences that in retrospect appears as steps in a person's pilgrimage 
(1984:242) (laaste beklemtoning myne). 



Dit beteken dat enige ervaring wat nie 'n groter Christusgerigtheid en 'n nederige, afhanklike 

gehoorsaamheid van Hom teweegbring nie, nie deur God se waarheid in die gemoed veroorsaak 

is nie. Sulke ervarings moet derhalwe as stremmend vir die ware groei verwerp word, omdat 

dit weglei van die ware "inhoud" van die heiligmaking. Packer skryf s6 oor hierdie vreemde 

ervaringsgerigtheid by baie moderne Charismate: 

The charismatic's passion for physical and mental euphoria (health in the sense of 
feeling good and functioning well) reflects . . . (a) . . . feeble grasp of the moral 
realities of redemption, of the significance for our discipleship of self-denial, ... and 
steady faithfulness in life's more humdrum routines./ What emerges, therefore, is 
intensity with instability, ... and an enthusiasm that is too often escapist (1984:233) 
(beklemtoning myne). 

Dit beteken dus dat enige ervaring - selfs die van "perfect love" of die Geesdoop - aan die 

maatstaf van Skrifgebondenheid, Christusgesentreerdheid, en ware gehoorsaamheid gemeet moet 

word. Enige toweragtige ervaring wat die gelowige as't ware vervreem van sy praktiese 

gehoorsaamheid in navolging van Christus moet as ongewens verwerp word. In die tweede plek 

moet die ervaring nooit gesoek word ter wille van ervaring nie. So 'n ingesteldheid mag lei tot 

ervarings wat nie die resultaat is van Gods waarheid in Christus in die gemoed, wat tot 'n 

emosionele aangegrepenheid kan lei (soos: " ... blydskap {ens.} in die Heilige Gees" - Rom. 

14: 17), wat weer lei tot 'n gehoorsaming van Christus in 'n intiemer verbondenheid met Hom 

nie. Indien hierdie beginsel verontagsaam word, kan die ware voortgang in die imperatiewe 

heiligmaking gestrem word deur 'n gewaande groei op grond van 'n "lekker gevoel" of 'n 

ekstatiese ervaring, terwyl dit in der waarheid tot 'n ongebalanseerdheid lei deurdat die gemoed 

en die wil se funksies verwaarloos word ten gunste van die belewing. In die derde plek moet 

egter gehandhaaf word dat ervarings deel uitmaak van die ware groei in die imperatiewe 

heiligmaking, mits dit Skrifgebonde en Christosentries is. Sulke ervarings moet dus as 'n gawe 

van God beskou en ontvang word soos wat Hy dit van tyd tot tyd skenk as verrassings om die 

gelowiges voort te stu in hul wandel met die Vader en Christus vir die vervulling van hul 

roeping. Andrews skryf so hieroor: 

It is clear ... that the effusion of Acts 4 represented something quite different [as 'n 
"doop"-ondervinding wat die begin van die volheidslewe meebring A.J.v.W.] since 
the recipients on this occasion were the same company who had received the historic 
visitation at Pentecost ... There is no question of a change of relationship with the 



Holy Spirit in Acts 4. This effusion was a new filling and empowering of believers 
who were already indwelt by the Paracletos ... not associated with the spiritual status 
on the part of the believer. Thus in revival the Holy Spirit may come powerfully 
upon believers. raising them to new heights of boldness and new might in preaching 
... And what is true of ... a whole community, may surely be true of the individual 
also. Thus a personal infilling of the Spirit, a private revival as it were, can take 
place without our having to interpret this in terms of a changed relationship with the 
Spirit of God (1982:132-133) (beklemtoning myne). 

Sulke ervarings maak deel uit van die Geesvervulde wandel (vgl. Ef. 5:18 e.v.), wat onder 

leiding van die soewereine Gees gegee word om groei te bevorder deur 'n meer intens-beleefde 

verhouding met Christus. Sulke ervarings kan weer lei tot 'n meer entoesiastiese 

gehoorsaamheidsuitlewing. Dat sulke Heilige Gees-bewerkte emosionele belewings die gelowige 

kan voortstu in die (imperatiewe) heiligmaking deur horn sterker te motiveer om God se wil te 

doen, word deur Lloyd-Jones bevestig: 

Truly to see the truth means that you are moved by it and that you love it. You 
cannot help it. If you see truth clearly, you must feel it. Then that in turn leads to 
this, that your greatest desire will be to practise and to live it (1979:61) 
(beklemtoning myne). 

Hierby kan gevoeg word dat ook die sogenaamde "negatiewe emosies" wat gelowiges soms 

ondervind, deur die Gees veroorsaak kan wees, soos droefheid oor hul eie, en ander, se sonde 

(vgl. 2 Kor. 7:8-11), asook 'n swaar. smartlike las wat ervaar word vir ander se redding (vgl. 

Rom. 9:1-3; 10:1), asook 'n sware las vir gelowiges wat ly, waardeur 'n mens aangespoor word 

om hulle te bedien (vgl. 2 Kor. 11 :28-29). Sodanige emosies vorm deel van die bespreekte 

afwaartse groei op die weg van selfverloening in eenheid met Christus (vgl. 3.2.3.2). In die 

vierde plek moet die emosionele belewings van die gelowige, soos ge'impliseer deur Andrews 

in die voorgaande aanhaling, nie as 'n "doop"-ondervinding beskou word wat sy status voor God 

verhoog nie, maar as die intensivering van sy wandel met die Vader en Christus, en as 'n 

emosionele bekragtiging tot diens, waardeur hy voortgestu word op die weg van die imperatiewe 

heiligmaking. Soos Packer aandui, mag van die sogenaamde Geesdoop-ervarings eg wees maar 

net verkeerd ge'inter:preteer: 

What, then, about Spirit baptism? We have seen that right at the heart of this 'second 
blessing', as conceived by charismatic teachers and testified to by charismatic 
believers, is joyful assurance, knowing God's fatherly love in Christ and so tasting 
heaven ... I now suggest that the right way to theologize and explain these 



experiences is as in essence deepened awareness of the Spirit of adoption bearing 
witness to the Father's love in Christ (see Romans 8:15-17), and of the coming of 
the Father and the Son, through the Spirit, to make themselves known to the obedient 
saint (see John 14:15-23) ... These experiences are a fulfilling of Paul's prayer for 
believers ' ... to be strengthened with might through [God's] Spirit in the inner man 
... and to know the love of Christ which surpasses knowledge ... ' ... They are not 
strictly experiences of receiving the Spirit, though they leave one newly conscious 
of the Spirit's presence within; nor are they strictly experiences of sanctification. 
though their effect is sanctifying ... the subjective realization of what it means to be 
one with Christ (1984:225-226) (beklemtoning myne). 

Daar word met Packer se interpretasie saamgestem - solank die eerste en tweede beginsels 

hierbo bespreek, geld as "toetse" om die ander ervarings, wat effektiewe groei kan strem, te 

onderskei van die egtes. In die geval van die egte, Woordgebonde, Christosentriese belewenisse 

sal die fokus op Christus en die gehoorsaamheidseis nie vervaag nie, maar eerder aangehelp 

word. Die positiewe van hierdie interpretasie van sulke Christosentriese ervarings is dat dit nie 

tot verwaandheid en 'n onafhanklikheid van Christus sal lei nie, aangesien dit as versterkende 

"gawes" van God op die heilsweg verstaan word, en nie as dft wat aan sommige gelowiges 'n 

hoer status as andere besorg, soos wat die gevaar met die "tweede genadewerks "-leer se 

interpretasie is nie. Borderud se interpretasie van 'n krisiservaring wat hy 'n geruime tyd na sy 

redding gehad het, stem ooreen met die van Packer. Dit voeg egter 'n ander element by: hy glo 

hierdie belewenisse is deur God gegee om horn te laat besef wat hy vanaf redding reeds in 

Christus gehad het - ervarings wat waarskynlik onnodig sou wees as hy uit die staanspoor reg 

verstaan het dat hy heilig moes lewe vanuit die ontvangde volheid in Christus: 

For this reason I can interpret my own crisis of sanctification as the personal 
response to what God had accomplished in me and called me to be. Put another way, 
a crisis such as mine (or Simpson's) occurs when the believer sees the misalignment 
between who he is in Christ and his own experience. and he resolves to bring his 
thinking and conduct in line with his status ... At the same time I do not encourage 
Christians to follow the same path and experience the same crisis as I did. The 
believer in Christ may save himself the unhappiness and pain which stood between 
my conversion and crisis by developing an early understanding of what it means to 
be a Christian . . . and also the ethical implications of being in Christ. In this sense 
I reject the idea of a prescriptive experience of a post-conversion crisis because it has 
no Biblical warrant. For the same reason I reject the idea of labeling my crisis a 
'baptism of the Spirit', which was what Simpson and his generation of Keswick 
teachers called such an experience ... Prescriptively the receipt of the Spirit is with 
certain salvation-historical exceptions, tied to conversion (1992:315-316) 
(beklemtoning myne). 



Hierdie interpretasie van Borderud maak sin uit. Deur die handhawing van so 'n standpunt kan 

probleme wat met die tweede genadewerk gepaard gaan, vermy word. Onder 3.1.2 en 3.1.3 is 

gesien hoe aanhangers van hierdie leer sowel v66r as na hierdie ervaring so daarop ingestel kan 

wees dat die aandag weggetrek word van 'n verwerkliking van die groei vanuit die volheid in 

Christus soos dit tydens die regverdiging en indikatiewe heiliging ontvang is. So 'n verbreking 

van die kontinui'teit tussen die twee aspekte van die heiliging mag, ironies genoeg, juis tot 'n 

armer belewing lei - die Heilige Gees sal die gelowige immers eerder egte emosies in Christus 

kan laat belewe indien die fokus op hierdie reeds-ontvangde volheid is, en nie op 'n evaring wat 

die aandag daarvan wegtrek nie! Positief gestel, hoe sterker die fokus op die groei vanuit die 

genoemde volheid is, hoe meer egte ervarings mag die gelowige in die krag van die Gees be! 

'n Ander beginsel wat gehandhaaf moet word, is dat daar gewaak moet word teen 'n "opgaan" 

in die ervaring in so 'n mate dat daar in 'n "ander-wereldsheid" afgewyk word van die 

verantwoordelikheid om naas die liefde vir God ook die naaste prakties lief te he deur 

naastediens (vgl. Mark. 12:31). Hiersonder sou die groei gestrem word, aangesien die gelowige 

juis in die imperatiewe heiligmaking afgesonder is om ook die naaste vir die verheerliking van 

God te dien! 'n Laaste beginsel wat in gedagte gehou moet word, is dat daar gewaak moet word 

teen 'n tipe groei waarin subjektiewe ervarings ten alle koste vermy word in 'n oorreaksie teen 

die mistastings en wanpraktyke van sekere voorstanders van die tweede genadewerk. Sodanige 

"verobjektivering" van die Christenlewe deur 'n koue, intellektualistiese vasklem aan die 

waarheid van die indikatiewe heiliging, met 'n gepaardgaande verwaarlosing van die praktiese 

weg wat in die verhouding met die Vader en Christus bewandel moet word vir die groei in die 

imperatiewe heiligmaking, sal tot 'n arm, formalistiese Christenlewe lei. Die groei in die 

imperatiewe aspek sluit ervarings soos geskenk deur die Gees in. Die gebalanseerde groei in die 

imperatiewe heiligmaking sal gestrem word deur 'n miskenning van sulke ervarings. As 

motivering om 'n oorreaksie teen die uiterstes van die gelowiges wat oormatig gevoels-gerig is, 

te vermy, en steeds gebalanseerd te bly, mag Packer se deurdringende vrae van hulp wees: 

The charismatic quest for totality is surely right ... it comes as a salutary challenge 
to the muddleheaded ideals of restraint and respectability that have bogged down so 
many within our older churches in a sort of conscientious halfheartedness ... 
Specifically, then, those who stand aloof, ... What are you going to do ... about the 



brisk, stylized sixty-minute canter-clergy and choir performing to a passive 
congregation - that is the worship diet of so many churchgoers ... ? ... Then, too, 
what are you going to do about the singing in whispers, the chilly formalities, the 
locked-up lives, and lack of mutual commitment that have won for so many 
congregations the derisive description 'Gods frozen people'? (1984:231-232) 
(beklemtoning myne). 

Die oplossing bly dus om die balans tussen die ongesonde uiterstes te handhaaf deur die eenheid 

tussen die indikatiewe heiliging waartydens die volheid in Christus by die wedergeboorte 

ontvang word, en die imperatiewe heiligmaking as 'n lewe vanuit hierdie volheid vir die 

effektiewe voortgang daarin, te handhaaf. Dit moet gedoen word deur in dieselfde totaliteit van 

die gelowige se menswees waarin hy geheilig fs in die indikatiewe aspek, voort te leef in die 

verwerkliking van die imperatiewe aspek. So 'n lewe sluit die Godgegewe ervarings in soos 

ontvang in ooreenstemming met die Woord wat sy gemoed vernuwe (vgl. Rom. 12:2), en wat 

sy wil in 'n heilige gehoorsaamheid vir God in aksie bring. Sodanige effektiewe, ryke groei is 

steeds in ooreenstemming met die konteks waarbinne die groei plaasvind: die 

verbondsverhouding, soos op vertikale vlak ervaar as 'n liefdeseenheid met die Vader en 

Christus in 'n heilige gehoorsaamheid aan Hom, en soos op horisontale vlak beleef in eenheid 

en wisselwerking met God se kinders as die verbondsgemeenskap. Dit alles moet geskied in 'n 

intense ervaring van sy liefde, terwyl die gelowiges saam opgroei in Christus in 'n eenheid met 

God en mekaar (vgl. Ef. 3:16-21). 

FINALE SLOTSOM 

In die lig van hierdie bespreking, soos dit hoofsaaklik verloop het as bespreking van relevante 

Nuwe Testamentiese verse en teologiese beredenerings oor probleme in verband met 

heiligmaking, kom ek tot die slotsom dat die doel en oogmerke wat aanvanklik gestel is, bereik 

is. 

Daar is vasgestel dat die verband tussen die indikatiewe en die imperatiewe aspekte van die 

heiliging 'n kontinulteits- en oorsaaklikheidsverband is. Eersgenoemde, die inisiele aspek, word 



as Gods genadegawe aan die gelowige geskenk tydens die regverdiging en wedergeboorte, sodat 

die imperatiewe heiligmaking uit die indikatiewe aspek kan voortspruit. Verskeie gemeenskaplike 

"faktore" dui op so 'n kontinu'iteit, waarvan die belangrikste die vereniging van die gelowige 

met Christus in mede-sterwe vir die ou, sondige lewe, en mede-opstanding in die nuwe lewe vir 

God alleen is as afsondering vir Hom en sy heilige doel alleen. Die kontinu'iteit blyk uit die feit 

dat God ook die primere Bewerker van die imperatiewe aspek is. Hierdie afsondering van die 

gelowiges vir Homself, kontinueer God deur s6 deur die Gees in die gelowige te bly werk dat 

die ontvangde status van kindskap, asook die ontvangde lewe van Christus, daarna 'n beleefde 

werklikheid word. Dit word verwerklik deur die krag van dieselfde Christus wat inisieel kom 

inwoon het. Hierdie voortgang in die imperatiewe heiligmaking vanuit die indikatiewe heiliging 

moet deur die gelowige ervaar word in 'n toenemende gerigtheid op die Vader en in 'n intieme 

liefdeseenheid met Hom. As "junior vennote" van God in die verbondsverhouding, werk die 

gelowige op voortgesette basis, en toenemend, dft "uit" wat God ter vervulling van sy 

verbondsbeloftes in horn aanhou "inwerk": die lewe van Christus! Dit mag hy nooit probeer 

doen in eie, gespanne pogings nie, want, in ooreenstemming met die aard van die ontvangde 

indikatief as Gods genadegawe in Christus, moet daar steeds vanuit hierdie volheid in Christus 

geleef word deur dieselfde genadewerking. Hierdie "verbondsmedewerking" met God geskied 

geensins op 'n meganiese, prosesmatige wyse nie. Inteendeel, dit gaan voort binne die 

eksistensiele situasie van die uitleef van die persoonlike (verbonds-)verantwoordelikheid in 'n 

lewende verhouding met God deur Christus. In hierdie voortgang op die heilsweg bekragtig die 

Gees die gelowige om in die imperatiewe heiligmaking te groei in Christus. Dit gebeur terwyl 

hy in alle situasies, omstandighede en verhoudings die oorblyfsels van die ou, sondige lewe afle, 

en die imperatiewe van Gods Woord gehoorsaam. Sodoende "beklee" hy horn toenemend met 

Christus. Sodoende kan hy toenemend die krag van die verrese en verheerlikte Here wat in Hom 

kom leef het (die indikatiet), ervaar terwyl hy groei in die imperatiewe heiligmaking. Dit alles 

beteken dat die gelowige moet besef dat albei aspekte voortspruit uit Gods genade alleen. 

Derhalwe moet daar steeds in 'n kinderlike, afhanklike geloof voortgeleef word om waarlik te 

groei. Die gelowige moet ook steeds besef dat die God wat die inisiele afsondering (indikatiet) 



bewerkstellig het, die Een is wat as Verbondsgod waarborg dat Hy ook die daaruit

voortspruitende imperatiewe heiligmaking eventueel tot volkomenheid sal bring. S6 'n 

ingesteldheid sal verhoed dat die gelowige in die slaggat trap om 'n breuk te slaan tussen die 

twee aspekte van die heiliging deur op voetspoor van die aanhangers van die tweede genadewerk 

'n latere "volheids"-ondervinding te beskou as die "bron" waaruit geleef moet word vir die groei 

in die imperatiewe aspek. Sulke, en ander, afwykings van die ware verwerkliking lei tot 'n 

gestremde groei. Veel eerder sal die gelowige wat die ware aard van die twee aspekte, en die 

verband tussen die twee, verstaan, voortleef vanuit die Bron van die opgestane, verheerlikte 

Christus wat kom inwoon het as God se volheid fn horn (Kol. 2:9-10)! Hoewel die voortgang 

in die imperatiewe aspek vanuit die indikatief op genoemde wyse, nie sonder die verbete stryd 

teen die oorblywende sonde(s) sal plaasvind nie, en daar soms selfs krisisse en agteruitgang mag 

wees, kan die gelowige volhou, wetende dat die God van die vrede, wat horn inisieel geheilig 

het, horn uiteindelik volkome heilig sal maak (vgl. 1 Tess. 5:23). Hy het immers nie die inisiele 

heiliging geskenk om alles op 'n doodloopstraat te laat eindig nie! Inteendeel, in 'n intieme 

liefdesverbondenheid met die Vader, Christus as die "Oudste Broer", en die gelowiges 

(gemeente) as God se "huisgenote" (vgl. Ef. 2:19), sal die implikasies van die ontvangde 

indikatiewe heiliging as afsondering vir God en sy verheerliking uiteindelik tot voile 

verwerkliking gebring word. Dit sal plaasvind wanneer die gelowige(s) volkome heilig gemaak 

word by die verheerliking. Soli Deo Gloria! 
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